
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

คปสอ.โพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 



ล ำดบั ประเดน็ยทุธศำสตร์
จ ำนวน

โครงกำร
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช.  งบ PPA  สวสัดกิำร รพ.

 เงินบ ำรุง รพ.

สต.

ยทุธศำสตร์ที่ 1  ยทุธศำสตร์สง่เสริมสขุภำพและป้องกันโรคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 108

แผนงำนที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดำ้นสขุภำพ) 66

1 โครงการฟันแท้ยงัเหลือครบ เมื่อเรียนจบ ป.6                 16,000

2 โครงการผู้สูงวยัเหงือกดี ฟันดี                  4,800

3 โครงการน้องหนูใส่ใจ รักฟันแท้ซ่ีแรก                  3,200

4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เสริมพลังมาตรฐานแมแ่ละเด็กกลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม  โรงพยาบาลโพนนาแกว้                  8,000

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร                  8,000

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร                 35,000

7 โครงการอบรมฟื้นฟูครูผู้ดูแลเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพ ปี 2562                 15,000

8 โครงการจดัท าคู่มอืตรวจพัฒนาการเด็ก DSPM/DAIM ให้กบัมารดาที่คลอดใน คปสอ.โพนนาแกว้  ปี 2562                 10,000

9 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยกจิกรรมเขา้จงัหวะเพื่อสุขภาพบุคลากร คปสอ.โพนนาแกว้ ประจ าปีงบประมาณ 2562                  5,600

10 โครงการอบรมฟื้นฟูสุขาภบิาล ผู้ประกอบอาหารในศูนยเ์ด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อ าเภอโพนนาแกว้ ปี 2562                  5,000

11 โครงการฝากครรภเ์ร็ว ฝากครรภค์รบ เพื่อลูกรักสุขภาพดี                 20,000

12 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองนวดไทยเพื่อสุขภาพ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร                 15,000

13 โครงการเตรียมรับการประเมนิคลินิก NCD Plus คุณภาพ คปสอ.โพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2562                 20,000

14 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคล่ือนที่เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ์ บดินทร์เทพยวรางกรู                 10,700

15 โครงการถา่ยภาพจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน คปสอ.โพนนาแกว้ ปีงบประมาณ 2562                 39,645

16 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3อ. 2ส. ตามวถิชีมุชน ปีงบประมาณ 2562                 16,000

17 โครงการรณรงค์ฉดีวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล คปสอ.โพนนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 

2562

                12,000

18 โครงการส่งสริมการออกก าลังกายด้วยกจิกรรมเขา้จงัหวะเพื่อสุขภาพชมุชนในเขตรับผิดชอบ PCU โรงพยาบาลโพนนาแกว้ ประจ าปี

งบประมาณ 2562

                20,000

19 โครงการเพื่อจดับริการระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ

แห่งชาติเร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลักประกนั

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ของโรงพยาบาลโพนนาแกว้ ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้  จงัหวดัสกลนคร

           100,000

20 โครงการส่งเสริมการใชเ้สริมไอโอดีน เสริมปัญญาในทารกในครรภ์                 86,000

21 โครงการป้องกนัมะเร็งปากมดลูก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม โรงพยาบาลโพนนาแกว้                 10,000

22 วยัท างานร่วมใจ ห่างไกลโรคและการบาดเจบ็จากการท างาน                 20,000

23 นักเรียนประถมและมธัยม ใส่ใจดูแลด้วยหัวใจ ผู้ป่วยอมัพาตเบื้องต้น

24 โครงการพัฒนาเครือขา่ยศูนยส่์งเสริมมติรภาพบ าบัด-เพื่อนชว่ยเพื่อน โรงพยาบาลโพนนาแกว้ ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ 

จงัหวดัสกลนคร

                10,000

25 โครงการส่งเสริม IQ/EQ เด็กวยัเรียน อนุบาล 2 และ 3 ชั้น ป.1 ในเขต PCU รพ.โพนนาแกว้ ปี 2562                 10,000

26 โครงการการจดัต้ังโรงเรียนผู้สูงอาย ุต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2562              57,600

สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร  ปีงบประมำณ 2562

จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของกระทรวงสำธำรณสุข

หน่วยงำน คปสอ.โพนนำแก้ว

 



ล ำดบั ประเดน็ยทุธศำสตร์
จ ำนวน

โครงกำร
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช.  งบ PPA  สวสัดกิำร รพ.

 เงินบ ำรุง รพ.

สต.

27 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการ IQ EQ เด็ก 0- 5 ปี รพ.สต.บ้านนาแกว้น้อย                 10,000

28 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและแกไ้ขปัญหาอนามยัแมแ่ละเด็ก รพ.สต.น้ าพุ ปี 2562                 14,720

29 โครงการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) รพ.สต.น้ าพุ ปี 2562                 70,000

30 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ  IQ/EQ เด็กวยัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รพ.สต.น้ าพุ  ประจ าปีงบประมาณ 2562                 10,600

31 โครงการชุมชนต้นแบบปลอดลูกน้ ายงุลาย รพ.สต.น้ าพุ ปี 2562                 16,000

32 โครงการลูกหลานฉลาดถา้ไมข่าดสารไอโอดีน รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 20,000

33 โครงการป้องกนัมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 15,000

34 โครงการวิง่จา้วสนาม ต าบลเชียงสือ ปีงบประมาณ 2562                 20,000

35 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 20,000

36 โครงการตรวจสารพิษในเกษตรกร รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 20,000

37 การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ EQ EF เด็ก 0 - 5 ปี รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 28,400

38 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 15,000

39 โครงการสูงวยัสุขภาพดีด้วย 3อ 2ส รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 20,000

40 โครงการนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมดัใหญ่ รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 20,000

41 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวยัเรียนในพื้นที่ต าบลเชยีงสือ (ต่อเนื่อง)  รพ.สต.บ้าน

โนนสามคัคี

                26,200

42 โครงการจดัการดูแลผู้ป่วยไตเร้ือรังเพื่อชะลอไตเส่ือม รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 10,000

43 โครงการแกไ้ขปัญหาพยาธใิบไมใ้นตับและมะเร็งท่อน้ าดี รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 20,000

44 โครงการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี ปี 2562               135,000

45 โครงการหลังเลิกเรียน ฝากลูกไวก้บัหมออนามยั รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 12,800

46 โครงการงานอนามัยแมแ่ละเด็ก การป้องการการต้ังครรภใ์นวยัเรียน ท้องกอ่นวยัอนัควร+โรคติดต่อทางแพทยสั์มพันธ ์รพ.สต.โพนแค

น้อย

                20,000

47 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสตรีต้ังครรภท์ี่มคีวามเส่ียงต่อการคลอดทารกแรกเกดิน้ าหนักตัวน้อยกวา่ 2,500 รพ.สต.โพนแค

น้อย

                19,000

48 การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ EQ EF เด็ก 0 - 5 ปี รพ.สต.โพนแคน้อย                 32,400

49 โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพ ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเตียง 3,4 รพ.สต.โพนแคน้อย                 25,000

50 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เสริมพลังมาตราฐานผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) รพ.สต.โพนแคน้อย                 25,000

51 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ IQ เด็กวยัเรียน ป. 1 รพ.สต.โพนบก                 10,400

52 โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในกลุ่มวยัเรียน รพ.สต.โพนบก                       -   

53 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและแกไ้ขปัญหาอนามยัแมแ่ละเด็ก รพ.สต.โพนบก ปี 2562                 14,720

54 โครงการ อสม. ชวนพี่น้องเต้น ลดเส่ียง ลดโรค รพ.สต.โพนบก                  9,000

55 โครงการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) ต าบลบ้านแป้น ปี 2562                 19,400

56 การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ EQ EF เด็ก 0 - 5 ปี รพ.สต.โพนบก                 27,800

57 โครงการลูกน้อยปลอดภยั เร่ิมได้ต้ังแต่อยู่ในครรภ ์ส่งเสริมภาวะโภชนาการ และป้องกนัปัญหาทารกแรกเกดิน้ าหนักตัวน้อย รพ.สต.

บ้านใหมไ่ชยา ปี 2562

                20,800

58 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ  IQ/EQ เด็กวยัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา  ประจ าปีงบประมาณ 2562

 ประจ าปีงบประมาณ 2562

                15,000

59 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภยั ต าบลบ้านโพน ปี 2562                 23,800



ล ำดบั ประเดน็ยทุธศำสตร์
จ ำนวน

โครงกำร
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช.  งบ PPA  สวสัดกิำร รพ.

 เงินบ ำรุง รพ.

สต.

60 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว ต าบลบ้านโพน ปี 2562                  8,000

61 โครงการส่งเสริมการใชไ้อโอดีนเสริมปัญญาคนทุกวยั ต าบลบ้านโพน ป2ี562                 20,000

62 จา้วสนามสามวยัใจเกนิร้อยเพื่อสุขภาพ ต าบลบ้านโพน ปีที่ 5                 40,000

63 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและแกไ้ขปัญหาอนามยัแมแ่ละเด็ก รพ.สต.บ้านใหมห่นองผือ                 18,900

64 โครงการฟันเหลือครบ เมื่อจบ ป.6 รพ.สต.บ้านใหมห่นองผือ                 12,000

65 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงเบาหวานความดันด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.บ้านใหมห่นองผือ                 19,000

66 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ EQ EF เด็ก 0 - 5 ปี รพ.สต.บ้านใหมห่นองผือ                 32,400

แผนงำนที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพชีวติระดบัอ ำเภอ 3

67 สานสายใย ใส่ใจผู้พิการ                 20,000

68 ส่งถงึท่ีบุคคลไร้ที่พึ่งพา                 20,000

69 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภยัและผลิตภณัฑ์สุขภาพ รพ.สต.โพนแคน้อย                 26,850

แผนงำนที่ 3  กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดำ้นสขุภำพ 32

70 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและเภสัชปฐมภมู ิ คปสอ.โพนนาแกว้  จงัหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ  2562                 20,000

71 โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีในกลุ่มอาย ุ40 ปี รายใหม ่ตรวจคัดกรองและอลัตร้าซาวด์ ในกลุ่มเส่ียงมะเร็งตับท่อน้ าดีประจ าปี 2562                  8,000

72 โครงการการด าเนินการควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกและโรคที่เป็นปัญหาในชมุชน ประจ าปี 2562                 10,000

73 โครงการซ้อมแผนอคัคีภยั ประจ าปี 2562                 15,000

74 โครงการด าเนินงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการประกอบอาชพีภาคเกษตรกรรม  ปี 2562                 15,000

75 โครงการวิง่เจา้สนามอ าเภอโพนนาแกว้ ปี 2562                 40,000

76 โครงการอบรมพัฒนา อสม.ใหม่/ อสม.ทดแทน ปี 2562                 30,000

77 โครงการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ปี 2562                 30,000

78 โครงการวนั อสม. แห่งชาติ ปี 2562                 16,000

79 โครงการรับการประเมนิ SRRT ประจ าปี 2562                 15,000

80 โครงการประเมนิสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2562                 14,000

81 โครงการสร้างเครือขา่ยโรงเรียนสีขาวป้องกนัยาเสพติด TO BE NUMBER ONE                 15,000

82 โครงการแขง่ขนักฬีาสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร  ปี 2562                 40,000

83 โครงการแขง่ขนักฬีาภายใน คปสอ.โพนนาแกว้ ปี 2562                 10,000

84 โครงการป้องกนัเด็กจมน้ า  อ าเภอโพนนาแกว้  ปี 2562                 10,000

85 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม เร่ือง การจดัการขยะติดเชื้อให้ถกูต้องตามมาตรฐาน ใน คปสอ.โพนนาแกว้                  4,750

86 โครงการด าเนินงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการประกอบอาชพีภาคเกษตรกรรม  อ าเภอโพนนาแกว้  จงัหวดัสกลนคร ปี 

2562

                10,000

87 โครงการ อย.น้อย กระจายความรู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวงั  อ าเภอโพนนาแกว้  จงัหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ  2562                 15,000

88 โครงการป้องกนัพยาธใิบไมตั้บ มะเร็งท่อน้ าดี รพ.สต.บ้านนาแกว้น้อย                 15,900

89 โครงการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแกนน าอย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                  5,000

90 โครงการการส่งเสริมการใชย้าอยา่งมคุีณภาพและปลอดภยัในชมุชน รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                  5,000

91 โครงการต าบลต้นแบบการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางท้องถนนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนสามคัคี                 10,000

92 โครงการการตรวจวนิิจฉยัการติดเช้ือพยาธโิปรโตซัวและปรสิตในล าไส้เพื่อป้องโรคพยาธใิบไมตั้บและมะเร็งท่อน้ าดี โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนแคน้อย ต าบลนาตงวฒันา ประจ าปีงบประมาณ 2562

                55,000



ล ำดบั ประเดน็ยทุธศำสตร์
จ ำนวน

โครงกำร
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช.  งบ PPA  สวสัดกิำร รพ.

 เงินบ ำรุง รพ.

สต.

93 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม./ แกนน าด้านสุขภาพ ต าบลนาตงวฒันา ประจ าปีงบประมาณ 2562                 34,990

94 โครงการป้องกนัการจมน้ า รพ.สต.โพนบก                 13,700

95 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ าดี รพ.สต.โพนบก                 10,200

96 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.โพนบก                 36,900

97 โครงการ อาหารปลอดภยั ห่วงใยสุขภาพประชาชน รพ.สต.โพนบก                 10,000

98 โครงการต าบลต้นแบบการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางท้องถนน รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา ปี 2562                 10,000

99 โครงการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแกนน า อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอย 

ต าบลบ้านโพน ปี 2562

                 5,000

100 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภยัและผลิตภณัฑ์สุขภาพ รพ.สต.บ้านใหมห่นองผือ                 27,000

101 โครงการควบคุมป้องกนัและค้นหาผู้ป่วยวณัโรคในชมุชน รพ.สต.บ้านใหมห่นองผือ                 13,100

แผนงำนที่ 4  กำรบริหำรจดักำรสิ่งแวดลอ้ม 7

102 โครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิทางด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่ออบุัติใหมอ่บุัติซ้ าในโรงพยาบาล 

(กรณี มกีารระบาดของโรคติดต่ออบุัติใหมอ่บุัติซ้ า)

                 3,150

103 โครงการรักสุขภาพ รักส่ิงแวดล้อม ปลอดขยะ ปลอดมลพิษ พิชิตโรค  รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 20,000

104 โครงการพัฒนารณรงค์ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  รพ.สต.โพนแคน้อย                 12,050

105 โครงการเกษตรกรลดโรคผู้บริโภคปลอดภยัใส่ใจส่ิงแวดล้อม รพ.สต.โพนแคน้อย                 32,825

106 โครงการพัฒนารณรงค์ลดขยะ ลดโรค รพ.สต.โพนบก                       -   

107 โครงการชุมชนต้นแบบปลอดลูกน้ ายงุลาย ต าบลบ้านโพน  ปี 2562                 16,000

108 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมชมุชนปลอดขยะปลอดมลพิษ ต าบลบ้านโพน ปี 2562                 20,000

ยทุธศำสตร์ที่ 2  ยทุธศำสตร์ดำ้นบริกำรเป็นเลศิ (Service Excellence) 23

แผนงำนที่ 5  กำรพัฒนำระบบกำรแพทยป์ฐมภมูิ (Primary Care Cluster) 1

109 โครงการฟื้นฟูความรู้ standard precaution Isolation precaution  ในระบบบริการแพทยป์ฐมภมูิ                 17,120

แผนงำนที่ 6  กำรพัฒนำระบบบริกำรสขุภำพ (Service Plan) 20

110 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมอืแพทย ์คปสอ.โพนนาแกว้ ประจ าปีงบประมาณ 2562                 16,000

111 โครงการป้องกนัและควบคุมการติดเชื้อด้ือยา CAPD  CAUTI  PHlebitis  แผลฝีเยบ็ สะดือทารก แผลผ่าตัด ใน คปสอ.โพนนาแกว้                  8,640

112 โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลมารดาและทารก งานห้องคลอด โรงพยาบาลโพนนาแกว้                  6,500

113 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง การชว่ยฟื้นคืนชพี (CPR) ส าหรับบุคลากร คปสอ.โพนนาแกว้                  4,200

114 โครงการตรวจสอบวศิวกรรมความปลอดภยัในโรงพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2562                 10,000

115 สนใจเท้า ดูแลด้วยหัวใจ ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน                 20,000

116 การฝึกความคุ้นชนิในการใชช้วิติประจ าวนัแกผู้่พิการทางสายตา (O&M)            100,000

117 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและเภสัชปฐมภมู ิ คปสอ.โพนนาแกว้  จงัหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ  2562                       -   

118 โครงการท ายาหมอ่งสมนุไพรในผู้สูงอาย ุรพ.สต.บ้านนาแกว้น้อย                 12,000

119 โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพหญิงวยัเจริญพันธุด้์วยการแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.บ้านนาแกว้น้อย                 12,000

120 โครงการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการทับหมอ้เกลือ รพ.สต.น้ าพุ ปี 2562                 16,000

121 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง รพ.สต.โพนแคน้อย                 20,000



ล ำดบั ประเดน็ยทุธศำสตร์
จ ำนวน

โครงกำร
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช.  งบ PPA  สวสัดกิำร รพ.

 เงินบ ำรุง รพ.

สต.

122 โครงการอบรมพัฒนาเครือขา่ยสุขภาพและการออกหน่วยให้บริการแพทยแ์ผนไทยในผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเร้ือร้ัง และประชาชน

ในชมุชน รพ.สต.โพนแคน้อย

                28,650

123 โครงการพัฒนาเครือขา่ยการดูแลเท้าส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.โพนแคน้อย                 17,850

124 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไมไ่ด้ รพ.สต.โพนบก                 19,700

125 โครงการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการทับหมอ้เกลือ รพ.สต.โพนบก ปี 2562                 16,000

126 โครงการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการทับหมอ้เกลือ รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา ปี 2562                 16,000

127 โครงการการดูแลชะลอไตเส่ือมในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา ปี 2652                  9,800

128 โครงการรณรงค์คัดกรองโรคเร้ือรัง ต าบลบ้านโพน ปี 2562                 23,000

129 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการดูแลป้องกนัภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา ปี 2562                 11,000

แผนงำนที่ 7  กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบกำรสง่ตอ่ 2

130 โครงการซ้อมแผนสาธารณภยัอ าเภอโพนนาแกว้ ปีงบประมาณ 2562                 18,650

131 โครงการทบทวนความรู้เครือขา่ย EMS ปีงบประมาณ 2562                  5,010

แผนงำนที่ 8  กำรพัฒนำตำมโครงกำรเฉลมิพระเกียรตแิละพ้ืนที่เฉพำะ 0

แผนงำนที่ 9  อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ 0

ยทุธศำสตร์ที่ 3  ยทุธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลศิ (People Excellence) 3

แผนงำนที่ 10  กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรก ำลงัคนดำ้นสขุภำพ 3

132 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อเผชญิความตายอยา่งสงบสุข ปีงบประมาณ 2562                 12,720

133 โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลังคนด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562                  6,960

134 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนผู้สูงอาย ุ และผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 15,000

ยทุธศำสตร์ที่ 4  ยทุธศำสตร์บริหำรเป็นเลศิดว้ยธรรมำภบิำล (Governance Excellence) 19

แผนงำนที่ 11  กำรพัฒนำระบบธรรมำภบิำลและองค์กรคุณภำพ 11

135 โครงการรับการเยี่ยมส ารวจเพื่อต่ออายกุารรับรองระบบคุณภาพห้องปฏบิัติการเทคนิคการแพทย ์ปีงบประมาณ 2562                 30,000

136 โครงการทดสอบความช านาญทางห้องปฏบิัติการทางการแพทยใ์น รพ.สต. และ PCU ใน คปสอ.โพนนาแกว้  ปีงบประมาณ 2562                  5,680

137 โครงการการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการตรวจทางห้องปฏบิัติการทางการแพทยใ์น รพ.สต./PCU  คปสอ.โพนนาแกว้ 

ปีงบประมาณ 2562

                 3,680

138 โครงการเยี่ยมขอรับการประเมนิโรงพยาบาลคุณภาพ Re - Accreditation คร้ังที่ 2 และขอรับการประเมนิการพัฒนาคุณภาพชวีติ

ระดับอ าเภอ (DHSA) ปีงบประมาณ 2562

              180,000

139 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพอยา่งต่อเนื่องและยั่งยนื ประจ าปีงบประมาณ 2562                 31,680

140 โครงการขบัเคล่ือนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีติระดับอ าเภอ ปี 2562                 58,880

141 โครงการประเมนิ PMQA คปสอ.โพนนาแกว้ ปี 2562                 12,800

142 โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง คปสอ.โพนนาแกว้ ปี 2562                 20,000

143 โครงการประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.โพนนาแกว้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1                  6,000

144 โครงการประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.โพนนาแกว้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2                  6,000

145 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและเภสัชปฐมภมู ิคปสอ.โพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2562                       -   

แผนงำนที่ 12  กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศดำ้นสขุภำพ 1

146 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการขอ้มลูบริการด้านการจดัเกบ็รายได้ ปีงบประมาณ 2562                 30,600



ล ำดบั ประเดน็ยทุธศำสตร์
จ ำนวน

โครงกำร
 งบ คปสอ. (CUP)  งบ อปท.  งบ สปสช.  งบ PPA  สวสัดกิำร รพ.

 เงินบ ำรุง รพ.

สต.

แผนงำนที่ 13  กำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรเงินกำรคลงัสขุภำพ 0

แผนงำนที่ 14  กำรพัฒนำงำนวจิยัและนวตักรรมดำ้นสขุภำพ 7

147 โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิยั คปสอ.โพนนาแกว้ ปีงบประมาณ 2562                  4,200

148 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใชผ้ลิตภณัฑ์และการแปรรูปผลิตภณัฑ์สมนุไพร รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 18,000

149 โครงการผงนัวปลอดภยั ชะลอไตเส่ือม รพ.โพนนาแกว้                 10,000

150 โครงการผงนัวปลอดภยั ชะลอไตเส่ือม รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี                 12,000

151 โครงการพัฒนาหมู่บ้านสมนุไพร รพ.สต.บ้านใหมห่นองผือ                 12,000

152 โครงการผงนัวปลอดภยั ชะลอไตเส่ือม รพ.สต.บ้านโพนบก                 12,000

153 โครงการผงนัวปลอดภยั ชะลอไตเส่ือม รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา                 12,000

แผนงำนที่ 15  กำรปรับโครงสร้ำงและกำรพัฒนำกฎหมำยดำ้นสขุภำพ 0

รวม 153           1,025,055           1,839,965           257,600                 -                  -                   -   

ลงช่ือ ………………..........................………………………………... ผู้เสนอแผน

( นายตฤณพงศ์ ธรีพงศ์ธนสุข )

ต าแหน่ง  ประธาน คปสอ.โพนนาแกว้  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสกลนคร

 ลงช่ือ ………………....……………………………………………... ผู้อนุมติัแผน

 ( นายสมติ  ประสันนาการ )

af

I



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ส ารวจนักเรียนประถมศึกษาที่มปีระวติัฟันแท้ผุ

2. จดัอบรมให้ความรู้ในเด็กกลุ่มมปีระวติัฟันแท้ผุ

3. ติดตามไมใ่ห้เกดิฟันผุซ้ าซ้อนในเด็กกลุ่มที่มี

ประวติัฟันแท้ผุ

4. จดัเกบ็สถติิบันทึกรายงาน

2 โครงการผู้สูงวยัเหงือกดี ฟันดี ตัวชี้วดัที่ 11 ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการ

ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (lomg 

term care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์

อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอาย ุให้มคีวามรู้ความ

เขา้ใจในการดูแลรักษาสุขภาพชอ่งปาก

ผู้สูงอายใุนเขตรับ

รับผิดชอบ รพสต.โนน

สามคัคี 3 หมู่บ้านๆละ 

20 คน รวมทั้งส้ิน 60 คน

มกราคม-กมุภาพันธ ์2562                 4,800 คปสอ.โพนนาแกว้ ธนิดา  ไทยเหนือ  งาน

ทันตกรรม  รพ.โพนนา

แกว้

3 โครงการน้องหนูใส่ใจ รักฟันแท้ซ่ีแรก ตัวชี้วดัที่ 8 ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปี ฟันดีไม่

มผุี (cavity free)

อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพชอ่งปากกลุ่ม

ผู้ปกครองเด็ก ชั้น อบ.1-2 และชั้น ป.1 

ผู้ปกครองกลุ่มเด็กที่จะมฟีันแท้ซ่ีแรกขึ้นมาในปาก

ผู้ปกครองเด็ก ช้ัน อบ.

1-2 และ ป.1 โรงเรียน

บ้านน้ าพุคุรุราษฎร์

สงเคราะห์ รวมทั้งส้ิน 40

 คน

มกราคม-กมุภาพันธ ์2562                 3,200 คปสอ.โพนนาแกว้ สุพัชรา  พุทธมาตย ์ 

งานทันตกรรม  รพ.

โพนนาแกว้

1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มกีารคลอด

มาตรฐาน

1. พัฒนาตนเองตามเกณฑ์การด าเนินงาน และ

เกณฑ์การประเมนิ

1. เจา้หน้าที่ คปสอ.โพน

นาแกว้

2) อตัราส่วนการตายมารดาไทย 2. ประเมนิตนเองตามเกณฑ์การประเมนิ 2. เจา้หน้าทีมประเมนิ

3. รับทีมประเมนิระดับจงัหวดัออกประเมนิเยี่ยม

เสริมพลัง

3. กลุ่มภาคีเครือขา่ย

4. จดัอบรมให้หญิงต้ังครรภท์ี่มภีาวะเส่ียงในเขต

พื้นที่อ าเภอโพนนาแกว้

รวมจ านวน 100 คน

1) ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term 

Care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์

1. ประชมุชี้แจงแกเ่จา้หน้าที่สาธารณสุข  อสม. 

และผู้น าผู้สูงอายุ

2) ร้อยละของ Healthy Ageing 2. จดัคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย ุพร้อมท้ังให้

ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์แก่

ผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำร  ปีงบประมำณ 2562

หน่วยงำน คปสอ.โพนนำแก้ว  จังหวัดสกลนคร

แผนงำนที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดำ้นสขุภำพ)

ธนิดา  ไทยเหนือ  งาน

ทันตกรรม  รพ.โพนนา

แกว้

1 โครงการฟันแท้ยงัเหลือครบ เมื่อเรียนจบ ป.6 ตัวชี้วดัที่  8 ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปี ฟันดี

ไมม่ผุี (cavity free)

นักเรียนชั้น ป.5 ที่มี

ประวติัฟันแท้ผุ จ านวน  

20 โรงเรียนๆ ละ 10 คน

 รวมทั้งส้ิน 200 คน

ธนัวาคม 2561               16,000 คปสอ.โพนนาแกว้

จริยา  การุญ  PCU  

รพ.โพนนาแกว้

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุต าบลนาแกว้ 

อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร

ผู้สูงอาย ุในเขตต าบลนา

แกว้ จ านวน 100 คน

กมุภาพันธ-์เมษายน 2562                 8,000 คปสอ.โพนนาแกว้ จริยา  การุญ  PCU  

รพ.โพนนาแกว้

5) อตัราการคลอดมชีพีในหญิงอาย ุ15-19 ปี

4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เสริมพลังมาตรฐาน

แมแ่ละเด็กกลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูแิละองค์

รวม  โรงพยาบาลโพนนาแกว้

กรกฎาคม-กนัยายน 2562                 8,000 คปสอ.โพนนาแกว้



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1) ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term 

Care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์

1. อบรมให้ความรู้แกผู้่สูงอายเุร่ืองการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

2) ร้อยละของ Healthy Ageing 2. จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุการออก

ก าลังกาย สมาธบิ าบัด และออกก าลังกายด้วย

ตาราง 9 ชอ่ง

 ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีัฒนาการสมวยั 1. จดัอบรมฟื้นฟูความรู้ตามเกณฑ์ ศพด. 

โรงเรียนอนุบาล ปลอดโรคไอคิวดี ปี 2562

1. ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน ทั้ง

 19 แห่ง

2. อบรมเชงิปฎบิัติการเร่ืองจนิตคณิตในศูนยเ์ด็ก

เล็ก

2. เจา้หน้าที่สาธารณสุข

ที่รับผิดชอบงาน ศพด.

3. ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ตามเกณฑ์ ศพด. 

โรงเรียนปลอดโรคไอคิวดี  ศพด. อ าเภอโพนนา

แกว้ ทั้ง 19 แห่ง

3. นักวชิาการการศึกษา

ทุก อปท. และ อบต. ทั้ง 

5 ต าบล  รวมทั้งส้ิน 90 

คน
1. จดัท าคู่มอืและแจกให้มารดาที่มาคลอดใน

โรงพยาบาลโพนนาแกว้ทุกคน

2. ติดตามเด็กที่ไมไ่ด้คู่มอืประเมนิพัฒนาการ

3. ขึ้นทะเบียนเด็กที่ได้รับการแจกคู่มอืทุกคน

4. จดัท าโรงเรียนพ่อแมใ่นคลินิกสุขภาพเด็กดี

1. จดัอบรมให้ความรู้หลักการออกก าลังกาย 

เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย/รูปแบบ

และเทคนิคการอออก าลังกาย

2. ประเมนิภาวะสุขภาพ (นน.,สส., BMI, รอบ

เอว และรอบสะโพก) กอ่นเขา้ร่วมโครงการ, 

ระหวา่งโครงการ (สัปดาห์ละ 1 คร้ัง) และหลัง

เขา้ร่วมโครงการ

3. ออกก าลังกายด้วยกจิกรรมเขา้จงัหวงัหวะ ทุก

วนั เวลา 15.00 - 16.30 น.

4. กจิกรรมมอบเกยีรติบัตร บุคคลที่มภีาวะ

สุขภาพดีขึ้น

ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน และ

ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอาย ุ5 ปี

1. จดัอบรมฟื้นฟูเชงิปฏบิัติการผู้ประกอบอาหาร

ใน ศพด. และ รร.อนุบาล ทุกแห่ง

1. ผู้ประกอบอาหารใน

ศูนยเ์ด็กเล็ก ทั้ง 19 แห่ง

ร้อยละของเด็กวยัเรียน สูงดีสมส่วน 2. ออกติดตามประเมนิผล 2. ผู้ประกอบอาหารใน

โรงเรียนอนุบาล ทั้ง 20 

แห่ง  รวมจ านวน 60 คน

ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีัฒนาการสมวยั ผู้ปกครองเด็กอาย ุ0-5 ปี

 ใน คปสอ.โพนนาแกว้  

จ านวน 180  คน

มกราคม-มนีาคม 2562               10,000 คปสอ.โพนนาแกว้

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 

(Long Term Care) ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอ

โพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร

ผู้สูงอาย ุ120 คน กมุภาพันธ-์เมษายน 2562               35,000 คปสอ.โพนนาแกว้

พิชญากร นามนนท์  

และขวญัฤดี นิวาส

ประกฤติ  คปสอ.โพน

นาแกว้

ร้อยละของวยัท างานอาย ุ30-44 ปี มค่ีาดัชนี

มวลกายปกติ

พิชญากร นามนนท์  

และขวญัฤดี นิวาส

ประกฤติ  คปสอ.โพน

นาแกว้

 ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน และ

ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอาย ุ5 ปี

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลเด็กตามเกณฑ์ 

ศพด. โรงเรียนอนุบาลปลอดโรคไอคิวดี ปี 2562

7 พฤศจกิายน 2561 - 

มกราคม 2562

              15,000 คปสอ.โพนนาแกว้

8 โครงการจดัท าคู่มอืตรวจพัฒนาการเด็ก 

DSPM/DAIM ให้กบัมารดาที่คลอดใน คปสอ.

โพนนาแกว้  ปี 2562

นางสาวศรุดา 

พิพิทธภณัฑ์  รพ.สต.

โพนแคน้อย

9 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยกจิกรรม

เขา้จงัหวะเพื่อสุขภาพบุคลากร คปสอ.โพนนา

แกว้ ประจ าปีงบประมาณ 2562

บุคลากร โรงพยาบาล

โพนนาแกว้ จ านวน 70 

คน

มกราคม-มนีาคม 2562                 5,600

พิชญากร นามนนท์  

และขวญัฤดี นิวาส

ประกฤติ

คปสอ.โพนนาแกว้                5,000เมษายน-มถินุายน 2562โครงการอบรมฟื้นฟูสุขาภบิาล ผู้ประกอบอาหาร

ในศูนยเ์ด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อ าเภอโพน

นาแกว้ ปี 2562

10

คปสอ.โพนนาแกว้ สุพัตรา ทาระแกว้  

และณัฐวฒิุ สารโพคา  

กลุ่มงาน PCU รพ.โพน

นาแกว้



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มกีารคลอด

มาตรฐาน

1. อสม. ติดตามและค้นหาหญิงต้ังครรภใ์นเขต

รับผิดชอบเพื่อให้มาฝากครรภก์อ่น 12 สัปดาห์

1. เจา้หน้าที่ คปสอ.โพน

นาแกว้

2) อตัราส่วนการตายมารดาไทย 2. อสม.ติดตามให้หญิงต้ังครรภม์าฝากครรภต์าม

นัดทุกคร้ังเพื่อให้ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์

2. อสม. ในเขตอ าเภอ

โพนนาแกว้

3. อบรมให้ความรู้แกแ่กนน านักเรียนชั้นมธัยม

ตอนต้นและปลายเกี่ยวกบัการต้ังครรภก์อ่นวยั

อนัควร

3. แกนน านักเรียนชั้น

มธัยมตอนต้นและปลาย

4. จดัอบรมหญิงต้ังครรภใ์ห้เสริมอาหารที่มี

ไอโอดีน

4. หญิงต้ังครรภใ์นเขต

อ าเภอโพนนาแกว้ รวม

จ านวน  250 คน

1. เพื่อให้ อสม.และประชาชนทั่วไปมคีวามรู้

เร่ืองทักษะและประโยชน์จากการนวด ประคบ 

อบสมนุไพร

2. เพื่อจดับริการการรักษาด้านแพทยแ์ผนไทย

เชงิรุก และให้ประชาชนน ามาใชเ้ป็นทางเลือกใน

การดูแลสุขภาพตนเอง

1. ประชมุชี้แจงคณะกรรมการโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูงระดับอ าเภอ ภาคีเครือขา่ย 

เพื่อรับทราบนโยบาย

1. ทีมบุคลากร

สาธารณสุขผู้ดูแลผู้ป่วย

โรคเร้ือรัง ในเขตอ าเภอ

โพนนาแกว้2. ด าเนินกจิกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ทั้งใน

โรงพยาบาลและในชมุชนอยา่งต่อเน่ือง โดย

ทีมสหวชิาชพีและภาคีเครือขา่ย

2. ภาคีเครือขา่ยสุขภาพ 

ในเขตอ าเภอโพนนาแกว้

3. ประชมุคณะกรรมการโรคเร้ือรังระดับอ าเภอ 

เพื่อค้นหาปัญหา อปุสรรคในการด าเนินงานและ

พัฒนา ปรับปรุงระบบอยา่งต่อเนื่อง

4. เตรียมทีมสหวชิาชพีและภาคีเครือขา่ย เพื่อ

เตรียมรับการประเมนิ NCD plus คุณภาพ

1. เพื่อให้สตรี อาย ุ๓๐-๖๐ ปีได้รับการสอนการ

ตรวจเต้านมและการตรวจคัดกรองเต้านมได้

อยา่งถกูต้อง

1. ประสานงานทุกรพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

2. จดัอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนและอสม.ใน

เร่ืองการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง

3. ประชาชนกลุ่มเส่ียง ตรวจเต้านมโดยรถเอก็

เรยเ์ต้านมเคล่ือนที่

5) อตัราการคลอดมชีพีในหญิงอาย ุ15-19 ปี

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคล่ือนที่เฉลิมพระ

เกยีรติสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ์ 

บดินทร์เทพยวรางกรู

2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งเต้านมระยะเร่ิมแรกโดย

รถเอก็เรยเ์ต้านมเคล่ือนที่ และจดัระบบส่งต่อ

เพื่อการคัดกรองและวนิิจฉยัโรคและดูแลรักษา

อยา่งครบวงจร

ประชาชน และ อสม.

จ านวน 110 คน

พฤษภาคม - กรกฏาคม 

2562

              10,700  คปสอ.โพนนาแกว้

13

3. ทีมประเมนิงาน NCD 

plus คุณภาพ 

ปีงบประมาณ 2562

พฤศจกิายน 2561 - 

มถินุายน 2562

              20,000  คปสอ.โพนนาแกว้

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลือก

คปสอ.โพนนาแกว้ จริยา  การุญ  PCU  

รพ.โพนนาแกว้

12 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองนวดไทยเพื่อ

สุขภาพ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร

อสม. และประชาชน

ทั่วไปในเขตอ าเภอโพน

นาแกว้  จ านวน 40 คน

สิงหาคม 2562               15,000 คปสอ.โพนนาแกว้ กฤษณา  ผาใต้  งาน

แพทยแ์ผนไทย  รพ.

โพนนาแกว้

11

สุกญัญา สิงหะกลุ  

และขวญัฤดี นิวาส

ประกฤติ

โครงการเตรียมรับการประเมนิคลินิก NCD Plus

 คุณภาพ คปสอ.โพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2562

คปสอ.โพนนาแกว้ ผ่านเกณฑ์การประเมนิ NCD

 Plus คุณภาพ

พิชญากร นามนนท์  

และขวญัฤดี นิวาส

ประกฤติ

14

โครงการฝากครรภเ์ร็ว ฝากครรภค์รบ เพื่อลูกรัก

สุขภาพดี

พฤษภาคม-กรกฎาคม 

2562

              20,000



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. เพื่อตรวจคัดกรองด้านสายตาแกผู้่ป่วย

เบาหวานในเขตอ าเภอโพนนาแกว้  จงัหวดั

สกลนคร

1. ประชมุชี้แจงคณะกรรมการโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูงระดับอ าเภอ

2. เพื่อถา่ยภาพจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน 

  ในเขตอ าเภอโพนนาแกว้  จงัหวดัสกลนคร

2. จดัท าโครงการเพื่อเสนออนุมติั

3. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยในรายที่พบความผิดปกติให้

พบจกัษุแพทยต์ามความเหมาะสม

3. ตรวจคัดกรองถา่ยภาพจอประสาทตา ในแต่

ละ รพ.สต. ตามวนัและเวลาที่ก าหนด

4. เพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสมในการปฏบิัติตน

แกผู้่ป่วยเบาหวานที่พบความผิดปกติ

3.1 คัดกรอง VA ในผู้ป่วยเบาหวานทุกรายใน

เขตอ าเภอโพนนาแกว้ โดยพยาบาลประจ า รพ.

สต./อสม.

3.2 ถา่ยภาพจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน

ทุกรายในเขตอ าเภอโพนนาแกว้ ระหวา่งวนัที่ 1 

พฤศจกิายน 2561 ถงึ 31 มกราคม 2562

3.3 ส่งผลการถา่ยภาพจอประสาทตาให้จกัษุ

แพทยอ์า่นและแปรผลในเดือน กมุภาพันธ ์2562

1. ขั้นเตรียมการ : ส ารวจและรวบรวมขอ้มลู 

วเิคราะห์ขอ้มลู จดัท าและเสนอโครงการ เตรียม

วสัดุ/อปุกรณ์ -ประชมุชี้แจง อสม./จนท. เพื่อ

วางแผนการด าเนินงานโครงการและจดักจิกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

2. ขั้นด าเนินการ

2.1 จดันิทรรศการแกผู้่รับบริการในคลินิกโรคไม่

ติดต่อร้ือรังของหน่วยบริการ ประชาชนทั่วไปใน

ชมุชน

2.2 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้แกก่ลุ่มเป้าหมาย

 เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค 3

อ. 2ส. ตามวถิชีมุชนในกลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียง  โรค

ไมติ่ดต่อเร้ือรังและกลุ่มป่วยในคลินิก โรคไม่

ติดต่อเร้ือรังของหน่วยบริการ  จ านวน 4 

หมู่บ้านๆ ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 100 คน

16 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3

อ. 2ส. ตามวถิชีมุชน ปีงบประมาณ 2562

อตัราผู้ป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเส่ียง

เบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหมจ่ากกลุ่ม

เส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง

กลุ่มวยัท างาน และกลุ่ม

ประชาชนทั่วไปที่มภีาวะ

เส่ียง (จ านวน 100 คน)

มกราคม-มนีาคม 2562               16,000 คปสอ.โพนนาแกว้ แพรวนภา  จนัทร์ลาย 

และคณะ PCU รพ.

โพนนาแกว้

15 โครงการถา่ยภาพจอประสาทตาในผู้ป่วย

เบาหวาน คปสอ.โพนนาแกว้ ปีงบประมาณ 2562

5. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนด้านสายตาในผู้ป่วย

เบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานในเขต

อ าเภอโพนนาแกว้ 

จ านวน 1,843 ราย

พฤศจกิายน 2561 - 

มนีาคม 2562

              39,645  คปสอ.โพนนาแกว้ สุกญัญา สิงหะกลุ  

และขวญัฤดี นิวาส

ประกฤติ



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

2.3 ประเมนิผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพ ลดโรค โดยใชแ้บบประเมนิพฤติกรรม

สุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กอ่น

และหลังการจดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เปรียบเทียบกอ่น-หลังการแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ 

และแบบทดสอบความรู้สุขบัญญัติแห่งชาติของ

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2.4 ประกวดครอบครัวต้นแบบสุขภาพดี โดย

ทีมสหวชิาชพีของโรงพยาบาล

3. ขั้นประเมนิผล

3.1 ประเมนิจ านวนผู้สนใจในการเขา้ร่วม

กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค ในแต่ละคร้ังของ

กจิกรรม มากกวา่ร้อยละ80ของกจิกรรมที่จดัขึ้น

ส าหรับแต่ละกลุ่ม

3.2 ประเมนิผลพฤติกรรมสุขภาพจากแบบ

ประเมนิพฤติกรรมสุขภาพของกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กอ่นและหลังการจดักจิกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เปรียบเทียบกอ่น-หลังการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

3.3 ผลการประกวดครอบครัวต้นแบบสุขภาพดี 

อยา่งน้อย 2 ครอบครัวต่อหมู่บ้าน

1. จดัประชมุชี้แจงเจา้หน้าที่ท่ีเกี่ยวขอ้งใน

เครือขา่ยสถานบริการสาธารณสุขอ าเภอโพนนา

แกว้ ในการด าเนินโครงการฯ และก าหนดวนั

รณรงค์ในการให้บริการฉดีวคัซีนป้องกนัโรค

ไขห้วดัใหญ่

2. ส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในขา่ยการรับบริการ

 เพื่อวางแผนให้วคัซีนตามจ านวนที่ได้รับจดัสรร

มารับบริการวคัซีนไขห้วดัใหญ่ต้องเป็นไปด้วย

ความสมคัรใจของกลุ่มเป้าหมาย

3. ประชาสัมพันธใ์ห้กลุ่มเป้าหมายรับทราบเร่ือง

การรณรงค์ฉดีวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตาม

ฤดูกาล

17 โครงการรณรงค์ฉดีวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่

ตามฤดูกาล คปสอ.โพนนาแกว้ อ าเภอโพนนา

แกว้ จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

ประชาชนกลุ่มเส่ียง และ

บุคลากรทางการแพทย ์

จ านวน 150 คน

มถินุายน-สิงหาคม 2562               12,000 คปสอ.โพนนาแกว้ ขวญัฤดี  นิวาสประกฤติ

  และสุพัตรา  ทาระแกว้
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4. จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคที่ป้องกนัได้ด้วย

วคัซีน และความรู้เกี่ยวกบัวคัซีนป้องกนัโรค

ไขห้วดัใหญ่ ให้แกป่ระชาชนกลุ่มเส่ียง

5. ให้บริการฉดีวคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล 

และเฝ้าระวงัสังเกตอาการขา้งเคียงหลังได้รับ

วคัซีน ในสถานพยาบาลอยา่งน้อย 30 นาที

1. จดัอบรมให้ความรู้หลักการออกก าลังกาย 

เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย/รูปแบบ

และเทคนิคการอออก าลังกาย

2. ประเมนิภาวะสุขภาพ ( นน.,สส., BMI, รอบ

เอว และรอบสะโพก) กอ่นเขา้ร่วมโครงการ, 

ระหวา่งโครงการ (สัปดาห์ละ 1 คร้ัง) และหลัง

เขา้ร่วมโครงการ

3. ออกก าลังกายด้วยกจิกรรมเขา้จงัหวงัหวะ ทุก

วนั เวลา 16.30 - 17.30 น.

4. กจิกรรมมอบเกยีรติบัตร บุคคลที่มภีาวะ

สุขภาพดีขึ้น

1) ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term 

Care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์

1. ผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึงพิง

 ในเขตพื้นที่รับชอบของ 

PCU

2) ร้อยละของ Healthy Ageing 2. Care Giver ในเขต

พื้นที่รับผิดชอบของ PCU

1. ให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์

2. แนะน าการรับประทานไขเ่สริมไอโอดีน

3. จดัต้ังกองทุนไขไ่อโอดีน

4. จดัสรรไขเ่สริมไอโอดีนให้แกห่ญิงต้ังครรภ์

1) ให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก

2) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวธิ ีPap 

smear

3) ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

ร้อยละของวยัท างานอาย ุ30-44 ปี มค่ีาดัชนี

มวลกายปกติ

จริยา การุญ  PCU  

รพ.โพนนาแกว้

19 โครงการเพื่อจดับริการระยะยาวด้านสาธารณสุข

ส าหรับผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิง ตามประกาศ

คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติเร่ือง 

การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร

จดัการกองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ของ

โรงพยาบาลโพนนาแกว้ ต าบลนาแกว้ อ าเภอ

โพนนาแกว้  จงัหวดัสกลนคร

เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง

 การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร

จดัการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ ในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวนัที่

 8 กมุภาพันธ ์2559 ชดุสิทธปิระโยชน์และอตัรา

การชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขส าหรับ

ผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิง (เหมาจา่ย/ราย/ปี) ที่

แนบมาพร้อมน้ี

ตุลาคม 2561 - กนัยายน

 2562

             100,000 สปสช.

กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

สุพัตรา ทาระแกว้  

และณัฐวฒิุ สารโพคา  

กลุ่มงาน PCU รพ.โพน

นาแกว้

18 โครงการส่งสริมการออกก าลังกายด้วยกจิกรรม

เขา้จงัหวะเพื่อสุขภาพชุมชนในเขตรับผิดชอบ 

PCU โรงพยาบาลโพนนาแกว้ ประจ าปี

งบประมาณ 2562

ประชาชน หมู่ 2,3,10 

และหมู่ 11 ต.นาแกว้ 

จ านวน 200 คน

เมษายน-มถินุายน 2562               20,000

20 โครงการส่งเสริมการใชเ้สริมไอโอดีน เสริม

ปัญญาในทารกในครรภ์

หญิงต้ังครรภม์กีารบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

ร้อยละ 100

หญิงต้ังครรภใ์นเขต

ต าบลนาแกว้

มกราคม-มนีาคม 2562               86,000 จริยา การุญ  PCU  

รพ.โพนนาแกว้

กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

21 โครงการป้องกนัมะเร็งปากมดลูก กลุ่มงาน

บริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม โรงพยาบาล

โพนนาแกว้

กลุ่มเป้าหมายรายใหมไ่ด้รับการตรวจมะเร็งปาก

มดลูกร้อยละ 50

หญิงอาย ุ30-60 ปี 

จ านวน 520 คน

ธนัวาคม 2561 - 

กมุภาพันธ ์2562

              10,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

พิชญากร นามนนท์  

PCU  รพ.โพนนาแกว้



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

22 วยัท างานร่วมใจ ห่างไกลโรคและการบาดเจบ็

จากการท างาน

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค สอนการใชท้่าทางที่ถกูต้องในการยกของหนัก, 

สอนการยดืเหยยีดกล้ามเนื้อกอ่นการท างาน, 

สอนท่าทางที่ถกูต้องในการใชช้วีติประจ าวนั 1-2

 ชั่วโมง

วยัท างาน ในเขต

รับผิดชอบของ

โรงพยาบาลโพนนาแกว้

ธนัวาคม 2561 - 

กมุภาพันธ ์2562

              20,000 อปท. จฑุาภรณ์ ภมรศิริ  

และณัฐกานต์ งวดชยั  

เวชกรรมฟื้นฟู  รพ.

โพนนาแกว้

23 นักเรียนประถมและมธัยม ใส่ใจดูแลด้วยหัวใจ 

ผู้ป่วยอมัพาตเบื้องต้น

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลผูป่วย

อมัพาตเบื้องต้น 1-2 ชั่วโมง

นักเรียน ป.4 - ม.6 

ทั้งหมด ในโรงเรียน ใน

อ าเภอโพนนาแกว้  

จ านวน 3,590 คน

ธนัวาคม 2561 - 

กมุภาพันธ ์2563

                     -   สปสช. จฑุาภรณ์ ภมรศิริ  

และณัฐกานต์ งวดชยั  

เวชกรรมฟื้นฟู  รพ.

โพนนาแกว้

1) ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term 

Care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์

1. จดัการอบรมผู้ป่วยและญาติ 1. อสม. ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ  จ านวน 87  

คน

2. ติดตามเยี่ยมให้ก าลังใจผู้ป่วยโดยเครือขา่ย

เพื่อนชว่ยเพื่อน

2. ผู้ป่วยและญาติในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ  จ านวน 

20 คน

3. ร่วมสรุปกบัเครือขา่ยเพื่อวางแผนในการดูแล 3. เจา้หน้าที่ รพ.โพนนา

แกว้

1) เด็กไทยมรีะดับสติปัญญาเฉล่ียไมต่่ ากวา่ 100 1. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของ

โรงเรียนในเขตได้รับการคัดกรองปัญหา

พฤติกรรม การเรียนและค้นหาเด็กกลุ่มเส่ียงใน 

๔ กลุ่มโรค  รวมถงึการประเมนิจดุแขง็จดุออ่น 

(SDQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

1. ครูประจ าชั้นอนุบาล ๒

 และ๓ และครู ป.๑  / 

ครูอนามยัโรงเรียน ทั้ง ๒

 แห่ง  จ านวน ๘ คน

2) ร้อยละของเด็กวยัเรียน สูงดีสมส่วน 2. เพื่อให้ครูมคีวามรู้ในการคัดกรองปัญหาและ

ชว่ยเหลือเบื้องต้นแกเ่ด็กนักเรียนในโรงเรียน

2. นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ทั้งหมด ๔๓ คน ใน PCU

 รพ.โพนนาแกว้ (กลุ่ม

ปกติ/กลุ่มเส่ียง / กลุ่มมี

ปัญหาไอคิวอคิีวและ

พฤติกรรมการเรียน

3) ร้อยละของเด็กไทยมคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

3. เพื่อให้โรงเรียนมรีะบบส่งต่อเด็กกลุ่มเส่ียง/มี

ปัญหาและเกนิความสามารถที่จะดูแลได้ให้กบั

โรงพยาบาล

3. ผู้ปกครองนักเรียน

อนุบาล ๒ และ ๓ ใน

โรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง 

จ านวน   ๑๐๐   คน

24 โครงการพัฒนาเครือขา่ยศูนยส่์งเสริมมติรภาพ

บ าบัด-เพื่อนชว่ยเพื่อน

โรงพยาบาลโพนนาแกว้ ต าบลนาแกว้ อ าเภอ

โพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร 2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกีารดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care)

กรกฎาคม-กนัยายน 2562               10,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

จริยา  การุญ  PCU  

รพ.โพนนาแกว้

25 โครงการส่งเสริม IQ/EQ เด็กวยัเรียน อนุบาล 2 

และ 3 ชั้น ป.1 ในเขต PCU รพ.โพนนาแกว้ ปี 

2562

มถินุายน-สิงหาคม 2562               10,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

พิชญากร นามนนท์  

PCU  รพ.โพนนาแกว้



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

4. มรีะบบเฝ้าระวงั IQ/EQ ดูแลชว่ยเหลือเด็กวยั

เรียน

5. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนอนุบาล ๒ และ 

๓ ได้มแีนวทางการกระตุ้น IQ/EQ เด็กร่วมกบั

ครูประจ าชั้นและส่งเสริมการเล้ียงลูกปฐมวยั

1) ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term 

Care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์แผนงานที่ 2  การ

พัฒนาคุณภาพชวีติระดับอ าเภอ

1. ประชาคมผู้สูงอายเุขตต าบลนาแกว้ อ าเภอ

โพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร

2. ประชมุแต่งต้ังคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ

 ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร

3. รับสมคัรผู้สูงอายทุี่เขา้ร่วมโครงการฯ

4. เปิดเรียน เปิดสอน เดือนละ 1 คร้ัง

5. จดักจิกรรมนันทนาการ

6. จดักจิกรรมบุญประเพณีตามวนัส าคัญ

7. จดัท ากลุ่มส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายุ

8. การค้นหาภมูปิัญญาของผู้สูงอายุ

27 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการ IQ EQ เด็ก 0- 5 

ปี รพ.สต.บ้านนาแกว้น้อย

ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีัฒนาการสมวยั จดัอบรมผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 

จ านวน 80 คน

กรกฎาคม 2562               10,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

รพ.สต.บ้านนาแกว้น้อย

1.  อบรมเชงิปฏบิัติการเร่ืองภาวะโภชนาการ

หญิงต้ังครรภแ์ละการปฏบิัติตนเพื่อดูแลตนเอง

ด้านต่างๆ ระหวา่งต้ังครรภ ์และหลังคลอดบุตร

2. มอบนมเสริมธาตุเหล็กให้หญิงต้ังครรภท์ุกคน

ที่มาฝากครรภ์

3. ติดตาม/เฝ้าระวงัหญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลัง

คลอดทุกรายมอบของขวญัแกห่ญิงหลังคลอด

เมื่อออกเยี่ยมหลังคลอด

4. จดักจิกรรมครอบครัวนมแมตั่วอยา่ง สร้าง

เสริมพฤติกรรมสตรีในการเล้ียงลูกด้วยนมแมใ่น

พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน้ าพุ

จริยา  การุญ  PCU  

รพ.โพนนาแกว้

4. เจา้หน้าที่สาธารณสุข

ที่รับผิดชอบงานประเมนิ 

IQ /EQ

รพ.สต.น้ าพุ

26

28 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและแกไ้ข

ปัญหาอนามยัแมแ่ละเด็ก รพ.สต.น้ าพุ ปี 2562

หญิงต้ังครรภค์ลอดบุตร พบทารกแรกเกดิ

น้ าหนักต่ ากวา่ 2500 กรัม ไมต่่ ากวา่ร้อยละ

หญิงต้ังครรภ ์ จ านวน 32

 คน

1 มนีาคม - 30 กนัยายน

 2562

              14,720 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

โครงการการจดัต้ังโรงเรียนผู้สูงอาย ุ ต าบลนา

แกว้  อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2562

2) ร้อยละของ Healthy Ageing

ผู้สูงอายใุนเขตต าบลนา

แกว้ จ านวน 60 คน

ธนัวาคม 2561 - 

มกราคม 2562

              57,600 เงินสนันสนุน 

สปสช. ส าหรับการ

ดูแลผู้สูงอายุ



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1) ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term 

Care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์

1. อบรมให้ความรู้แกผู้่สูงอายเุร่ืองการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

2) ร้อยละของ Healthy Ageing 2. จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุการออก

ก าลังการ สมาธบิ าบัด ฤาษีดัดตน

1. จดัท าโครงการและเสนอขออนุมติัด าเนินการ 1. ครูประจ า ชั้น ป.1 / 

ครูอนามยัโรงเรียน 2  คน

2. ประสานกลุ่มเป้าหมายและวทิยากร รพ.โพน

นาแกว้

2. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น

 ป. 1 29  คน

3. จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ตามตาราง

4. จดักจิกรรมด าเนินงานและออกประเมนิ 

IQ/EQ

5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

1. เพื่อลดอตัราป่วยด้วยโรคไขเ้ลือดออก ให้

เหลือไมเ่กนิ  50 ต่อแสนประชากร

1. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมคีวามรู

ละมสีวนรวมในการก าจดัลูกน้ ายงุลายและ แหล่ง

เพาะพันธยุงุลาย

2. เพื่อก าจดัแหล่งเพาะพันธุย์งุลาย และก าจดั

ลูกน้ ายงุลายในวดั โรงเรียนและชมุชน

2. เพื่อกระตุนและปลุกจติส านึกใหประชาชน

เกดิความตระหนัก และเห็นความส าคัญของการป

องกนัและควบคุมโรคไขเลือดออก

3. เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ ความเขา้ใจ  ใน

การควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกที่ถกูวธิ ีและ

เหมาะสม

3. สร้างชมุชนต้นแบบปลอดลูกน้ ายงุลาย โดยมี

ค่า HI ไมเ่กนิ 10 หรือค่า CI = 0

4. ลดอตัราปวยใหลดลงไมเกนิ 50/แสนประชากร

1) เด็กไทยมรีะดับสติปัญญาเฉล่ียไมต่่ ากวา่ 100 1) ให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์ 1) หญิงต้ังครรภ ์ 30 คน

2) หญิงต้ังครรภม์กีารบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน

ร้อยละ 100

2) ต้ังกองทุนเกลือเสริมไอโอดีนในหมู่บ้าน 2) ผู้น าชมุชน/ครู/ผู้

ประกอบอาหารใน

โรงเรียน/ศผด.  30 คน

3) ครัวเรือนมกีารบริโภคโภคเกลือเสริมไอโอดีน

ร้อยละ80

3) ให้ความรู้ผ่านหอกระจายขา่วประจ าหมู่บ้าน

และโรงเรียน และ ศพด.

3) อสม. จ านวน 95 คน

1) ให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก

2) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวธิ ีPap 

smear

3) ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

              16,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.น้ าพุ

32               20,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

ถนอมศิลป์ พันธมยุ 

รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

1 มนีาคม - 30 กนัยายน

 2562

              70,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.น้ าพุ

กลุ่มเป้าหมายรายใหมไ่ด้รับการตรวจมะเร็งปาก

มดลูกร้อยละ 50

33 โครงการป้องกนัมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้าน

โนนสามคัคี

หญิงอาย ุ30-60 ปี 

จ านวน 520 คน

ธนัวาคม 2561 - 

กมุภาพันธ ์2562

              15,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

ถนอมศิลป์ พันธมยุ 

รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

31 โครงการชมุชนต้นแบบปลอดลูกน้ ายงุลาย รพ.

สต.น้ าพุ ปี 2562

4 หมู่บ้าน 1 มนีาคม - 30 กนัยายน

 2562

30 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ  IQ/EQ เด็กวยั

เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รพ.สต.น้ าพุ

 ประจ าปีงบประมาณ 2562

เด็กไทยมรีะดับสติปัญญาเฉล่ียไมต่่ ากวา่ 100

3. เจา้หน้าที่สาธารณสุข 

 4  คน

1 มนีาคม - 30 กนัยายน

 2562

              10,600 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.น้ าพุ

โครงการลูกหลานฉลาดถา้ไมข่าดสารไอโอดีน 

รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

มนีาคม-พฤษภาคม 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 

(Long Term Care) รพ.สต.น้ าพุ ปี 2562

ผู้สูงอาย ุ14 คน29



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของวยัท างานอาย ุ30-44 ปี มค่ีาดัชนี

มวลกายปกติ

1) จดักจิกรรมวิง่จา้วสนาม 2.4 กโิลเมตร

2) จดักจิกรรมวิง่จา้วสนามในพื้นท่ี 2 โซนของ

เทศบาลต าบลเชยีงสือ

1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

1) ท ากจิกรรม 3อ 2ส ในผู้ป่วยโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง

2) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมนิโอกาสเส่ียงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

2) ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มคีวามผิดปกติ/มี

ความเส่ียงในการเกดิภาวะแทรกซ้อน

1) ถา่ยทอดความรู้แกอ่าสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวขอ้งให้มส่ีวนร่วมใน

การดูแลสุขภาพเกษตรกร

2) จดักจิกรรมดูแลสุขภาพเชงิรุก ประกอบด้วย

2.1 สัมภาษณ์เพื่อประเมนิความเส่ียงจากการใช้

สารเคมกี าจดัศัตรูพืช

2.2 เจาะเลือดตรวจคัดกรองผู้เส่ียงต่อพิษสาร

ก าจดัศัตรูพืช

2.3 แนะน าสมนุไพรลดล้างพิษ ส าหรับผู้มคีวาม

เส่ียง

2.4 สัมภาษณ์เพื่อประเมนิความเส่ียงทางจติ

2.5 ให้ค าแนะน าเร่ืองการป้องกนัอนัตรายจาก

การใชส้ารก าจดัศัตรูพืช

2.6 ให้ค าปรึกษาส าหรับผู้มคีวามเครียด

2.7 ให้ค าแนะน าเร่ืองวธิกีารล้างผักให้ปลอดภยั

2.8 ส่ือสารความเส่ียงที่พบรายบุคคล/รายกลุ่ม 

แนะน าวธิกีารดูแลสุขภาพและพฤติกรรมที่

เหมาะสมในการใชส้ารเคมกี าจดัศัตรูพืชอยา่ง

ปลอดภยั

2.9 ส่งต่อเพื่อการรักษาในกรณีที่มอีาการรุนแรง

35

36 โครงการตรวจสารพิษในเกษตรกร รพ.สต.บ้าน

โนนสามคัคี

ร้อยละของจงัหวดัที่มรีะบบจดัการปัจจยัเส่ียง

จากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอยา่งบูรณาการมี

ประสิทธภิาพและยั่งยนื

เกตษตรในพื้นที่ 200 คน

 อาสาสมคัรประจ า

หมู่บ้าน 97 คน

มนีาคม - พฤษภาคม 

2562

              20,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

ชลธชิา นันแพง  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี

โครงการดูแลผู้ป่วยโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง รพ.สต.

บ้านโนนสามคัคี

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรค

ความดันโลหิตสูง จ านวน

 357 คน

34 โครงการวิง่จา้วสนาม ต าบลเชียงสือ 

ปีงบประมาณ 2562

ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ

มนีาคม - พฤษภาคม 

2562

              20,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

เจา้หน้าที่ รพ.สต.บ้าน

โนนสามคัคี

มนีาคม - พฤษภาคม 

2562

              20,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

ถนอมศิลป์ พันธมยุ  

รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีัฒนาการสมวยั 1. กจิกรรมในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1. ครูผู้ดูแลเด็ก  8  คน

1.1 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กเกี่ยวกบัการส่งเสริมพัฒนาการด้วย 3 ก 

(กนิ กระตุ้น กระตุก) ,การเฝ้าระวงัพัฒนาการ

ด้วย DSPM,กจิกรรมจนิตคณิต/เวชคณิต (Finger

 math)

2. นักวชิาการศึกษา  1 

คน

1.2 ครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จดั

กจิกรรมพัฒนาการสูงดีสมส่วนแกเ่ด็ก (กลุ่มปกติ

,กลุ่มเส่ียง 6 กลุ่ม,กลุ่มป่วย 4 โรค)

3. คณะกรรมการพัฒนา 

ศพด. 20  คน

1.3 ให้ความรู้แกผู้่ประกอบอาหารในศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก

4. ผู้ประกอบอาหารใน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  2  

คน

1.4 สร้างความตระหนักและให้ค าแนะน าแก ่

อปท./ครูผู้ดูแลเด็ก/คณะกรรมการพัฒนา ศพด.

ตามเกณฑ์ศูนยเ์ด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 

คุณภาพปลอดโรคไอคิวดี

1.5 จดัซ้ือชดุตรวจพัฒนาการ DSPM จ านวน 2 

ชดุ  (ศพด. 2 แห่ง)

1.6 จดัซ้ือคู่มอืการเฝ้าระวงัพัฒนาการ DSPM

1.7 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมนิผล

1.8 สรุปผลการด าเนินงานและคืนขอ้มลู

ผู้บริหารทุกระดับ

1.9 สรุปผลการด าเนินงานและคืนขอ้มลู

ผู้บริหารทุกระดับ

2. กจิกรรมครอบครัวและชมุชน

2.1 จดักจิกรรมการเรียนรู้ เน้นการฝึกทักษะ ที่

น าไปสู่การเปล่ียนแปลงการส่งเสริมการมส่ีวน

ร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก โดย

แบ่งเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย

1. ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก 

 113  คน  ศพด.บ้าน

โนนกงุ 44 คน, ศพด.

บ้านอดุมวฒันา  69 คน

1 ม.ค. 62 - 31 ม.ีค. 62

2.1.1 การส่งเสริมพัฒนาการด้วย 3 ก (กนิ 

กระตุ้น กระตุก)

2.1.2 การเฝ้าระวงัพัฒนาการด้วย DSPM

2.1.3 กจิกรรมจนิตคณิต/เวชคณิต (Finger 

math)

มกราคม-มนีาคม 256237 การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ EQ EF 

เด็ก 0 - 5 ปี รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี 2. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน และ

ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอาย ุ5 ปี

              28,400 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

วารุณี   ไชยโคตร  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

2.1.4 การเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ

2.2 อบรม จติอาสานมแม,่อสม.,แกนน า

เครือขา่ยผู้ปกครอง ,ทีม Child Care Giver

2. จติอาสานมแม,่อสม.,

แกนน าเครือขา่ย

ผู้ปกครอง ,ทีม Child 

Care Giver  หมู่บ้านละ 

5 คน รวม 40 คน

1 ม.ค. 62 - 31 ม.ีค. 62

2.3 ติดตามเยี่ยมกลุ่มเส่ียง 6 กลุ่ม และกลุ่มป่วย

 4 โรค

3. ทีม Child Care Giver

 คร้ังละ 5 คน (เทอมละ 

1 คร้ัง)

1 ก.ค.61- 1 ก.ย.62

2.4 สนับสนุนการเล้ียงไกไ่ขเ่สริมไอโอดีน ใน

ชมุชน

2.5 สรุปผลการด าเนินงานและคืนขอ้มลู

ผู้บริหารทุกระดับ

1) อบรมแกนน าสตรีเร่ืองมะเร็งเต้านม 1) แกนน าสตรี 40 คน

2) อบรมผู้ป่วยและกลุ่มเส่ียงที่มญีาติสายตรง

เป็นมะเร็งเต้านม

2) ผู้ป่วยและกลุ่มเส่ียง 

12 คน

3) เชญิสตรีที่สนใจเขา้รับการอบรมเร่ืองการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

4) จดัท าแผ่นพับให้ความรู้เร่ืองการตรวจเต้านม

ด้วยตนเอง

1) ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term 

Care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์

1) คัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายตุามแบบคัด

กรอง BGS

2) ส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายมุกีารด าเนินตม

กจิกรรม 3อ 2ส

3) คัดเลือกผู้สุงอายตุ้นแบบ

4) ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายทุี่ติดบ้านติดเตียง

1) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีัฒนาการสมวยั 1. อบรมให้ความรู้การนวดกระตุ้นพัฒนาการ

2) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน และ

ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอาย ุ5 ปี

2. ฝึกปฏบิัตืการนวดกระตุ้นพัฒนาการ ให้

ผู้ปกครองกลุ่มเด็กที่มปีัญหาพัฒนาการล่าชา้

ด้านกล้ามเนื้อมดัใหญ่

40 โครงการนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เพื่อส่งเสริม

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ รพ.สต.บ้านโนน

สามคัคี

ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี ที่

พบพัฒนาการล่าชา้ด้าน

กล้ามเนื้อมดัใหญ่

ธนัวาคม 2561 - 

มกราคม 2562

              20,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

นฤดล ฮดฤาชา  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี

กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

ถนอมศิลป์ พันธมยุ  

รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

              20,000มนีาคม - พฤษภาคม 

2562

ผู้สูงอาย ุ742 คน

2) ร้อยละของ Healthy Ageing

39 โครงการสูงวยัสุขภาพดีด้วย 3อ 2ส รพ.สต.บ้าน

โนนสามคัคี

38 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม รพ.สต.บ้านโนน

สามคัคี

ธนัวาคม 2561 - 

กมุภาพันธ ์2562

              15,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

ถนอมศิลป์ พันธมยุ  

รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

3) สตรีอาย ุ3-70 ปี 

จ านวน 100 คน

ผู้หญิงอาย ุ30-70 ปี มคีวามรู้ในการตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง ร้อยละ 80



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1) เด็กไทยมรีะดับสติปัญญาเฉล่ียไมต่่ ากวา่ 100 1. อบรมผู้ปกครอง/ผู้ดูแล นักเรียน ชั้น ป.1 

และครูชั้นอนุบาลโรงเรียนในเขตต าบลเชยีงสือ 

เกี่ยวกบัการส่งเสริมพัฒนาการด้วย 3 ก (กนิ 

กระตุ้น กระตุก) ,การเฝ้าระวงัพัฒนาการด้วย 

DSPM,กจิกรรมจนิตคณิต/เวชคณิต (Finger 

math)

1. ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก 

นักเรียนชั้น ป.1  จ านวน

 50 คน (ร.ร.บ้าน

เชยีงสือราษฎร์อ านวย 19

 คน, ร.ร.บ้านโนนกงุ 31 

คน

15 พ.ค. 62 - 15 ส.ค.62

2) ร้อยละของเด็กวยัเรียน สูงดีสมส่วน 2. ครูนักเรียนชั้นอนุบาล

ปีที่ 2 - 3  จ านวน 4 คน

3) ร้อยละของเด็กไทยมคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

2. ตรวจประเมนิไอคิว นักเรียนชั้น ป.1 ภาค

เรียนที่ 1 ของปีการศึกษา

3. จนท. 3 คน 1 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62

3. จดัหา/สนับสนุนเคร่ืองชั่งน้ าหนักและที่วดั

ส่วนสูง ที่มคีวามละเอยีด อยา่งน้อย 0.1 ก.ก.

และ 0.1 ม.ม.แก ่โรงเรียนและสอบเทียบทุกปี

1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ีค. 62

4. สร้างความตระหนักและให้ค าแนะน าแก ่

อปท./ครูผู้ดูแลเด็ก/คณะกรรมการพัฒนา ศพด.

ตามเกณฑ์ศูนยเ์ด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 

คุณภาพปลอดโรคไอคิวดี

5. ครูผู้ดูแลเด็ก ตรวจพัฒนาการเด็ก อาย ุ

30,42,60 ด ด้วยคู่มอื DSPM

6. จดัซ้ือคู่มอืการเฝ้าระวงัพัฒนาการ DSPM

7. จดัหา/สนับสนุนเคร่ืองชั่งน้ าหนักและที่วดั

ส่วนสูง ที่มคีวามละเอยีด อยา่งน้อย 0.1 ก.ก.

และ 0.1 ม.ม.แก ่ศพด.และสอบเทียบทุกปี

8. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมนิผล

9. สรุปผลการด าเนินงานและคืนขอ้มลูผู้บริหาร

ทุกระดับ

กจิกรรมครอบครัวและชมุชน

1. จดักจิกรรมการเรียนรู้ เน้นการฝึกทักษะ ที่

น าไปสู่การเปล่ียนแปลงการส่งเสริมการมส่ีวน

ร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก โดย

แบ่งเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย

1.ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก  

113  คน  ศพด.บ้านโนน

กงุ 44 คน, ศพด.บ้าน

อดุมวฒันา  69 คน

1 ม.ค. 62 - 31 ม.ีค. 62

1.1 การส่งเสริมพัฒนาการด้วย 3 ก (กนิ กระตุ้น

 กระตุก)

1.2 การเฝ้าระวงัพัฒนาการด้วย DSPM

41 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย สติปัญญา

และความฉลาดทางอารมณ์เด็กวยัเรียนในพื้นที่

ต าบลเชยีงสือ (ต่อเนื่อง)  รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

4) ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปีฟันดีไมม่ผุี 

(cavity free)

              26,200 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

วารุณี ไชยโคตร  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1.3 กจิกรรมจนิตคณิต/เวชคณิต (Finger math)

1.4 การเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ

2. อบรม จติอาสานมแม,่อสม.,แกนน าเครือขา่ย

ผู้ปกครอง ,ทีม Child Care Giver

2.จติอาสานมแม,่อสม.,

แกนน าเครือขา่ย

ผู้ปกครอง ,ทีม Child 

Care Giver  หมู่บ้านละ 

5 คน รวม 40 คน

1 ม.ค. 62 - 31 ม.ีค. 62

3. ติดตามเยี่ยมกลุ่มเส่ียง 6 กลุ่ม และกลุ่มป่วย 4

 โรค

3.ทีม Child Care Giver

 คร้ังละ 5 คน (เทอมละ 

1 คร้ัง)

1 ก.ค.61- 1 ก.ย.62

4. สนับสนุนการเล้ียงไกไ่ขเ่สริมไอโอดีน ในชมุชน

5. สรุปผลการด าเนินงานและคืนขอ้มลูผู้บริหาร

ทุกระดับ

1) กจิกรรมยดืเหยยีดแขนขาเพื่อสุขภาพ

2) กจิกรรมให้ความรู้เร่ืองอาหารส าหรับผู้ป่วย

โรคไต

3) ท าแบบประเมนิความรู้เร่ืองโรคไตหลังจากท า

กจิกรรม

1) ให้ความรู้เร่ืองมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ าดีแก่

นักเรียนและประชาชนทั่วไป

1) ประชาชนอาย ุ40 ปี

ขึ้นไป 8 หมู่บ้าน

2) ประชาสัมพันธแ์ละสร้างเสริมความรู้ในการ

เลิกกนิปลาดิบ

2) แกนน าครูนักเรียน 10

 คน

3) ตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียงที่มคีวามเส่ียงเป็นโรค

พยาธใิบไมใ้นตับ

3) อสม. จติอาสา 10 คน

4) กลุ่มที่มคีวามเส่ียงพยาธใิบไมใ้นตับและมี

ความเส่ียง 3 ขอ้ขึ้นไปได้รับการอลัตร้าซาวด์ตับ

44 โครงการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 

(Long Term Care) รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี ปี 

2562

ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพ

ดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) ใน

ชมุชนผ่านเกณฑ์

อบรมให้ความรู้แกผู้่สูงอายเุร่ืองการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอาย ุ27 คน 1 มนีาคม - 30 กนัยายน

 2562

             135,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

คณะเจา้หน้าที่ รพ.สต.

บ้านโนนสามคัคี

43 โครงการแกไ้ขปัญหาพยาธใิบไมใ้นตับและมะเร็ง

ท่อน้ าดี รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

ร้อยละของต าบลจดัการสุขภาพในการเฝ้าระวงั 

ป้องกนัแกไ้ขปัญหาโรคพยาธใิบไมตั้บและมะเร็ง

ท่อน้ าดี

มนีาคม-พฤษภาคม62               20,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

ชลธชิา นันแพง  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี

ผู้ป่วยโรคไตในต าบล

เชยีงสือ

มนีาคม -พฤษภาคม 62               10,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

เกรียงไกร ตะวะนะ  

รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

ผู้ป่วยโรคไตมคีวามตระหนักในการดูแลตนเอง

มากขึ้นร้อยละ 100

โครงการจดัการดูแลผู้ป่วยไตเร้ือรังเพื่อชะลอไต

เส่ือม รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

42



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1) เด็กไทยมรีะดับสติปัญญาเฉล่ียไมต่่ ากวา่ 100 1. ชี้แจง จนท.สาธารณสุข/ ผู้ปกครองของ

นักเรียน ชั้น ป.1 - ม.1 สมคัรร่วมโครงการตาม

ความสมคัรใจ

1.จนท.สาธารณสุข 9 คน

2) ร้อยละของเด็กวยัเรียน สูงดีสมส่วน 2. สนับสนุนอาหารเสริมนม (รสจดื) สัปดาห์ละ 

3 วนัๆ ละ 1 กล่อง หลังท ากจิกรรม (ต่อเนื่อง

อยา่งน้อย 3 เดือน)

2.เด็กนักเรียน ช้ัน ป.1 - 

ม.1  จ านวน 20 คน

3. สนับสนุนไข ่สัปดาห์ละ 3 วนัๆ ละ 1 ฟอง 

หลังท ากจิกรรมวนัละ 1 ฟอง (ต่อเนื่องอยา่งน้อย

 3 เดือน)

3.ผู้ปกครองของนักเรียน 

ชั้น ป.1 - ม.1  จ านวน 

20 คน

4. กจิกรรมนั่งสมาธ ิ10 - 15 นาที กอ่นกลับบ้าน

5. กจิกรรม ร้อง/เล่น/เต้น /วาด งานศิลปะ/

จนิตคณิต/ภาษาองักฤษพื้นฐาน

6. กจิกรรมออกก าลังตามความเหมาะสม วนัละ 

1 ชม.

6.1 การยดืเหยยีดกล้ามเน้ือ

6.2 เต้นแอโรบิค

6.3 เดิน- วิง่ สะสมระยะทาง

6.4 กฬีา (บาสเกตบอล/วอลเลยบ์อล/แชร์บอล/

ตะกร้อ ฯลฯ

7. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

8. การเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ

9. การประเมนิผลความกา้วหน้า กอ่น - หลัง

10. สรุปผลการด าเนินโครงการและคืนขอ้มลู

ผู้บริหารทุกระดับ

46 โครงการงานอนามยัแมแ่ละเด็ก การป้องการ

การต้ังครรภใ์นวยัเรียน ท้องกอ่นวยัอนัควร+

โรคติดต่อทางแพทยสั์มพันธ ์รพ.สต.โพนแคน้อย

ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เขา้ถงึบริการ

ป้องกนัเอชไอวแีละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธเ์ชงิ

รุก

จดัอบรมและให้ความรู้ นักเรียน ในสถานศึกษา 

หลักสูตร 1 วนั

นักเรียน ชั้น ป.5-6 และ

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3   

ใน 3 โรงเรียนในเขต

ต าบลนาตงวฒันา

กมุภาพันธ ์ 2562 – 

กรกฏาคม 2562

              20,000 กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา

ศรุดา  พิพิทธภณัฑ์  

รพ.สต.โพนแคน้อย

47 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสตรี

ต้ังครรภท์ี่มคีวามเส่ียงต่อการคลอดทารกแรก

เกดิน้ าหนักตัวน้อยกวา่ 2,500 รพ.สต.โพนแค

น้อย

ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มกีารคลอด

มาตรฐาน

อตัราการคลอดทารกน้ าหนักน้อย(ต่ ากวา่ 2,500) หญิงต้ังครรภใ์นเขต

ต าบลนาตงวฒันา 

กมุภาพันธ ์ 2562 – 

กรกฏาคม 2562

              19,000 กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา

ศรุดา พิพิทธภณัฑ์  

รพ.สต.โพนแคน้อย

45 โครงการหลังเลิกเรียน ฝากลูกไวก้บัหมออนามยั 

รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

3) ร้อยละของเด็กไทยมคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

1 ธ.ค.61 - 30 พ.ค.62               12,800 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

วารุณี ไชยโคตร  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีัฒนาการสมวยั 1. กจิกรรมในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1. ครูผู้ดูแลเด็ก  8  คน 1 ม.ค. 62 - 31 ม.ีค. 62

1.1 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กเกี่ยวกบัการส่งเสริมพัฒนาการด้วย 3 ก 

(กนิ กระตุ้น กระตุก) ,การเฝ้าระวงัพัฒนาการ

ด้วย DSPM,กจิกรรมจนิตคณิต/เวชคณิต (Finger

 math)

2. พยาบาลวชิาชพี  1 คน

1.2 ครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จดั

กจิกรรมพัฒนาการสูงดีสมส่วนแกเ่ด็ก (กลุ่มปกติ

,กลุ่มเส่ียง 6 กลุ่ม,กลุ่มป่วย 4 โรค)

3. คณะกรรมการพัฒนา 

ศพด. 20  คน

1.3 ให้ความรู้แกผู้่ประกอบอาหารในศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก

4. ผู้ประกอบอาหารใน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  4  

คน

1.4 สร้างความตระหนักและให้ค าแนะน าแก ่

อปท./ครูผู้ดูแลเด็ก/คณะกรรมการพัฒนา ศพด.

ตามเกณฑ์ศูนยเ์ด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 

คุณภาพปลอดโรคไอคิวดี

1.5 จดัซ้ือชดุตรวจพัฒนาการ DSPM จ านวน 2 

ชดุ  (ศพด. 2 แห่ง)

1.6 จดัซ้ือคู่มอืการเฝ้าระวงัพัฒนาการ DSPM

1.7 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมนิผล

1.8 สรุปผลการด าเนินงานและคืนขอ้มลู

ผู้บริหารทุกระดับ

2. กจิกรรมครอบครัวและชมุชน

2.1 จดักจิกรรมการเรียนรู้ เน้นการฝึกทักษะ ที่

น าไปสู่การเปล่ียนแปลงการส่งเสริมการมส่ีวน

ร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก โดย

แบ่งเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย

1.ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก  

ศพด.ละ 20 คน รวม 80

 คน

1 ม.ค. 62 - 31 ม.ีค. 62

2.1.1 การส่งเสริมพัฒนาการด้วย 3 ก (กนิ 

กระตุ้น กระตุก)

2.1.2 การเฝ้าระวงัพัฒนาการด้วย DSPM

2.1.3 กจิกรรมจนิตคณิต/เวชคณิต (Finger 

math)

2.1.4 การเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ

48 การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ EQ EF 

เด็ก 0 - 5 ปี รพ.สต.โพนแคน้อย 2. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน และ

ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอาย ุ5 ปี

              32,400 จติุธรณ์  เครือตาแกว้  

รพ.สต.โพนแคน้อย

กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

2.2 อบรม จติอาสานมแม,่อสม.,แกนน า

เครือขา่ยผู้ปกครอง ,ทีม Child Care Giver

2. จติอาสานมแม,่อสม.,

แกนน าเครือขา่ย

ผู้ปกครอง ,ทีม Child 

Care Giver  หมู่บ้านละ 

5 คน รวม 40 คน

1 ม.ค. 62 - 31 ม.ีค. 62

2.3 ติดตามเยี่ยมกลุ่มเส่ียง 6 กลุ่ม และกลุ่มป่วย

 4 โรค

3. ทีม Child Care Giver

 คร้ังละ 5 คน (เทอมละ 

1 คร้ัง)

1 ก.ค.61- 1 ก.ย.62

2.4 สนับสนุนการเล้ียงไกไ่ขเ่สริมไอโอดีน ใน

ชมุชน

2.5 สรุปผลการด าเนินงานและคืนขอ้มลู

ผู้บริหารทุกระดับ

49 โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพ ญาติผู้ดูแล

ผู้ป่วยเตียง 3,4 รพ.สต.โพนแคน้อย

ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพ

ดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) ใน

ชมุชนผ่านเกณฑ์

ส ารวจผู้ป่วยเตียง 3,4 ในพื้นที่ โดย Care Give  

  2.จดัอบรมให้ความรู้และฝึกปฏบิัติให้กบัญาติ

ผู้ดูแลผู้ป่วย

ญาติที่ดูแลผู้ป่วยเตียง 3,4 กมุภาพันธ ์ 2562 – 

กรกฏาคม 2562

              25,000 กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา

ศรุดา  พิพิทธภณัฑ์  

รพ.สต.โพนแคน้อย

1) ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term 

Care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์

1. พัฒนาตนเองตามเกณฑ์การด าเนินงานและ

เกณฑ์การประเมนิ

1. เจา้หน้าที่คปสอ.โพน

นาแกว้

2. ประเมนิตนเองตามเกณฑ์การประเมนิ 2. เจา้หน้าที่ทีมประเมนิ

3. รับทีมประเมนิจงัหวดัออกเยี่ยม 3. กลุ่มภาคีเครือขา่ย

4. จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุการออก

ก าลังการ สมาธบิ าบัด ฤาษีดัดตน

4. กลุ่มผู้สูงอาย ุต.นาตง

วฒันา

1. ให้ความครูในการคัดกรองปัญหาและ

ชว่ยเหลือเบื้องต้นแกนั่กเรียน

นักเรียนชั้นป.1  ทั้งหมด 

3โรงเรียน จ านวน 30 คน

2. จดัท าแนวทางการส่งต่อเด็กกลุ่มเส่ียง ครูประจ าชั้นป.1 /ครู

อนามยัโรงเรียน จ านวน 

6 คน

3. ประเมนิ IQ / คัดกรองปัญหาพฤติกรรมและ

ค้นหาเด็กกลุ่มเส่ียง ใน 4โรค

จนท.สธ.ผู้รับผิดชอบ

งาน/จนท.ผู้ประเมนิ IQ 

จ านวน 1 คน

4. จดัท าระบบเฝ้าระวงัเพื่อดูแล IQ เด็กวยัเรียน

50 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เสริมพลังมาตราฐาน

ผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) รพ.สต.

โพนแคน้อย

2) ร้อยละของ Healthy Ageing

1 ธค 61-30 กย 62               25,000 กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา

ศรุดา  พิพิทธภณัฑ์  

รพ.สต.โพนแคน้อย

51 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ IQ เด็กวยัเรียน ป. 

1 รพ.สต.โพนบก

เด็กไทยมรีะดับสติปัญญาเฉล่ียไมต่่ ากวา่ 100 มถินุายน - สิงหาคม 2562               10,400 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.โพนบก



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1.ให้ความรู้เร่ือง EQ ให้กบัผู้ปกครอง ในคลิก

นิกตรวจประเมนิพัฒนาการ

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้พฤติกรรมของบุตรหลาน

3. วเิคราะห์พฤติกรรมของบุตรหลาน

4. หาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการ ด้าน EQ

5. จดัท าระบบเฝ้าระวงัเพื่อดูแล EQ เด็กวยัเรียน

6.ติดตามประเมนิ EQ เด็ก ตามเกณฑ์

1.  อบรมเชงิปฏบิัติการเร่ืองภาวะโภชนาการ

หญิงต้ังครรภแ์ละการปฏบิัติตนเพื่อดูแลตนเอง

ด้านต่างๆ ระหวา่งต้ังครรภ ์และหลังคลอดบุตร

2. มอบนมเสริมธาตุเหล็กให้หญิงต้ังครรภท์ุกคน

ที่มาฝากครรภ์

3. ติดตาม/เฝ้าระวงัหญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลัง

คลอดทุกรายมอบของขวญัแกห่ญิงหลังคลอด

เมื่อออกเยี่ยมหลังคลอด

4. จดักจิกรรมครอบครัวนมแมตั่วอยา่ง สร้าง

เสริมพฤติกรรมสตรีในการเล้ียงลูกด้วยนมแมใ่น

พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพน

บก

1. ประชมุชี้แจงการด าเนินโครงการ

2. จดัท าแผนการออกก าลังกายทุกหมุ่บ้าน

3. อบรมให้ความรู้ในการออกก าลังกายที่ถกูวธิี

และเหมาะสมกบัวยั

4. ประเมนิสุขภาพ อสม. กอ่น - หลังออกก าลัง

กาย

5. อสม.แต่ละหมู่บ้าน หมนุเวยีนออกก าลังกาย 

สัปดาห์ละ 3 คร้ัง ต่อเนื่อง 2 เดือน

6. สรุปผลการด าเนินโครงการ

54 โครงการ อสม. ชวนพี่น้องเต้น ลดเส่ียง ลดโรค 

รพ.สต.โพนบก

ร้อยละของวยัท างานอาย ุ30-44 ปี มค่ีาดัชนี

มวลกายปกติ

ประชาชนกลุ่มเส่ียง 

หมู่บ้านละ 20 คน

กรกฎาคม - กนัยายน 

2562

                9,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.โพนบก

52 โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในกลุ่ม

วยัเรียน รพ.สต.โพนบก

ร้อยละของเด็กไทยมคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

ผู้ปกครอง 40 คน มถินุายน - สิงหาคม 2562                      -   - รพ.สต.โพนบก

53 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและแกไ้ข

ปัญหาอนามยัแมแ่ละเด็ก รพ.สต.โพนบก ป2ี562

หญิงต้ังครรภค์ลอดบุตร พบทารกแรกเกดิ

น้ าหนักต่ ากวา่ 2500 กรัม ไมต่่ ากวา่ร้อยละ

หญิงต้ังครรภ ์    จ านวน 

32 คน

1 มนีาคม - 30 กนัยายน

 2562

          14,720.00 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.โพนบก



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1) ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term 

Care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์

1. อบรมให้ความรู้แกผู้่สูงอายเุร่ืองการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

2) ร้อยละของ Healthy Ageing 2. จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุการออก

ก าลังการ สมาธบิ าบัด ฤาษีดัดตน

1. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีัฒนาการสมวยั 1. กจิกรรมในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1. ครูผู้ดูแลเด็ก  4  คน ม.ิย - ส.ค  62

1.1 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กเกี่ยวกบัการส่งเสริมพัฒนาการด้วย 3 ก 

(กนิ กระตุ้น กระตุก) ,การเฝ้าระวงัพัฒนาการ

ด้วย DSPM,กจิกรรมจนิตคณิต/เวชคณิต (Finger

 math)

2. นักวชิาการศึกษา  1 

คน

1.2 ครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จดั

กจิกรรมพัฒนาการสูงดีสมส่วนแกเ่ด็ก (กลุ่มปกติ

,กลุ่มเส่ียง 6 กลุ่ม,กลุ่มป่วย 4 โรค)

3. คณะกรรมการพัฒนา 

ศพด. 20  คน

1.3 ให้ความรู้แกผู้่ประกอบอาหารในศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก

4. ผู้ประกอบอาหารใน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  4  

คน

1.4 สร้างความตระหนักและให้ค าแนะน าแก ่

อปท./ครูผู้ดูแลเด็ก/คณะกรรมการพัฒนา ศพด.

ตามเกณฑ์ศูนยเ์ด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 

คุณภาพปลอดโรคไอคิวดี

1.5 จดัซ้ือชดุตรวจพัฒนาการ DSPM จ านวน 2 

ชดุ  (ศพด. 2 แห่ง)

1.6 จดัซ้ือคู่มอืการเฝ้าระวงัพัฒนาการ DSPM

1.7 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมนิผล

1.8 สรุปผลการด าเนินงานและคืนขอ้มลู

ผู้บริหารทุกระดับ

2. กจิกรรมครอบครัวและชมุชน

2.1 จดักจิกรรมการเรียนรู้ เน้นการฝึกทักษะ ที่

น าไปสู่การเปล่ียนแปลงการส่งเสริมการมส่ีวน

ร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก โดย

แบ่งเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย

1. ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก 

 100  คน

1 ม.ค. 62 - 31 ม.ีค. 62

2.1.1 การส่งเสริมพัฒนาการด้วย 3 ก (กนิ 

กระตุ้น กระตุก)

55 โครงการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 

(Long Term Care) ต าบลบ้านแป้น ปี 2562

56 การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ EQ EF 

เด็ก 0 - 5 ปี รพ.สต.โพนบก

2. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน และ

ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอาย ุ5 ปี

              27,800 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.โพนบก

ผู้สูงอาย ุ100 คน 1 มนีาคม - 30 กนัยายน

 2562

              19,400 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

ชมรมผู้สูงอายตุ าบล

บ้านแป้น



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

2.1.2 การเฝ้าระวงัพัฒนาการด้วย DSPM

2.1.3 กจิกรรมจนิตคณิต/เวชคณิต (Finger 

math)

2.1.4 การเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ

2.2 อบรม จติอาสานมแม,่อสม.,แกนน า

เครือขา่ยผู้ปกครอง ,ทีม Child Care Giver

2. จติอาสานมแม,่อสม.,

แกนน าเครือขา่ย

ผู้ปกครอง ,ทีม Child 

Care Giver  หมู่บ้านละ 

2 คน รวม 12 คน

1 ม.ค. 62 - 31 ม.ีค. 62

2.3 ติดตามเยี่ยมกลุ่มเส่ียง 6 กลุ่ม และกลุ่มป่วย

 4 โรค

3. ทีม Child Care Giver

 คร้ังละ 2 คน ต่อ 1 

หมู่บ้าน (เทอมละ 1 คร้ัง)

1 ก.ค. 61- 1 ก.ย.62

2.4 สนับสนุนการเล้ียงไกไ่ขเ่สริมไอโอดีน ใน

ชมุชน

2.5 สรุปผลการด าเนินงานและคืนขอ้มลู

ผู้บริหารทุกระดับ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองภาวะ

โภชนาการหญิงต้ังครรภ์ การปฏิบัติตน

เพื่อดูแลตนเองด้านต่างๆ และการกระตุ้น

พัฒนาการ ระหว่างต้ังครรภ์ จนถึงระยะ

หลังคลอดบุตร

2. ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ พร้อม

กับสาธิตการดูดนมอย่างถูกวิธี 

3. กิจกรรมสัญญาใจ เล้ียงลูกด้วยนมแม่

อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน

4. มอบนมผงสาธิตที่เหมาะสมส าหรับ

หญิงต้ังครรภ์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของทารกในครรภ์และหญิงต้ังครรภ์

5. ติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอดและทารก

หลังคลอด

6. ติดตามประเมินผล สรุปและจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ

57 โครงการลูกน้อยปลอดภัย เร่ิมได้ต้ังแต่อยู่

ในครรภ์ ส่งเสริมภาวะโภชนาการ และ

ป้องกันปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักตัว

น้อย รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา ปี 2562

หญิงต้ังครรภค์ลอดบุตร พบทารกแรกเกดิ

น้ าหนักต่ ากวา่ 2500 กรัม น้อยกวา่ร้อยละ 7

หญิงต้ังครรภ ์    จ านวน 

30 คน

มถินุายน-กนัยายน 2562           20,800.00 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 เทศบาลต าบลบ้าน

โพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1.จดัท าโครงการและเสนอขออนุมติัด าเนินการ 1.ครูประจ า ชั้น ป.1 / 

ครูอนามยัโรงเรียนจ านวน

   8  คน

2.จัดอบรมครูประจ าชั้นป.1 และผู้ปกครอง

 ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาการ

ทางด้านเชาวน์ปัญญาและอารมณ์ของเด็ก 

(IQ และ EQ)

2.ผู้ปกครองนักเรียนชั้น 

ป.1 68  คน

3.จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ตามตาราง 3.เจา้หน้าที่สาธารณสุข 4

  คน

4.จดักจิกรรมด าเนินงานและออกประเมนิ IQ/EQ

5.สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

1) ถา่ยทอดความรู้แกอ่าสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวขอ้งให้มส่ีวนร่วมใน

การดูแลสุขภาพเกษตรกร

2) จดักจิกรรมดูแลสุขภาพเชงิรุก ประกอบด้วย

2.1 สัมภาษณ์เพื่อประเมนิความเส่ียงจากการใช้

สารเคมกี าจดัศัตรูพืช

2.2 เจาะเลือดตรวจคัดกรองผู้เส่ียงต่อพิษสาร

ก าจดัศัตรูพืช

2.3 แนะน าสมนุไพรลดล้างพิษ ส าหรับผู้มคีวาม

เส่ียง

2.4 สัมภาษณ์เพื่อประเมนิความเส่ียงทางจติ

2.5 ให้ค าแนะน าเร่ืองการป้องกนัอนัตรายจาก

การใชส้ารก าจดัศัตรูพืช

2.6 ให้ค าปรึกษาส าหรับผู้มคีวามเครียด

2.7 ให้ค าแนะน าเร่ืองวธิกีารล้างผักให้ปลอดภยั

2.8 ส่ือสารความเส่ียงที่พบรายบุคคล/รายกลุ่ม 

แนะน าวธิกีารดูแลสุขภาพและพฤติกรรมที่

เหมาะสมในการใชส้ารเคมกี าจดัศัตรูพืชอยา่ง

ปลอดภยั

2.9 ส่งต่อเพื่อการรักษาในกรณีที่มอีาการรุนแรง

59 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภยั 

ต าบลบ้านโพน ปี 2562

ร้อยละของต าบลที่มรีะบบจดัการปัจจยัเส่ียงจาก

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอยา่งบูรณาการมี

ประสิทธภิาพและยั่งยนื

เกษตรกรในพื้นที่ 200 

คน อาสาสมคัรประจ า

หมู่บ้าน 135 คน

มนีาคม - พฤษภาคม 

2562

              23,800 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 ทต.บ้านโพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา

58 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ  IQ/EQ เด็กวยั

เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รพ.สต.บ้านใหมไ่ช

ยา

 ประจ าปีงบประมาณ 2562

1) เด็กไทยมรีะดับสติปัญญาเฉล่ียไมต่่ ากวา่ 100 มถินุายน-กนัยายน 2562               15,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 เทศบาลต าบลบ้าน

โพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและ

การดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว

2. ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายกุลุ่มติดบ้าน/

ติดเตียง

เด็กไทยมรีะดับสติปัญญาเฉล่ียไมต่่่ากวา่ 100 1) ให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์ 1) หญิงต้ังครรภ ์ 30 คน

หญิงต้ังครรภม์กีารบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน

ร้อยละ 100

2) ต้ังกองทุนเกลือเสริมไอโอดีนในหมู่บ้าน 2) ผู้น าชมุชน/ครู/ผู้

ประกอบอาหารใน

โรงเรียน/ศผด  30 คน

3.)ครัวเรือนมกีารบริโภคโภคเกลือเสริมไอโอดีน

ร้อยละ80

3) ให้ความรู้ผ่านหอกระจายขา่วประจ าหมู่บ้าน

และโรงเรียนและศพด.

3) อสมจ านวน 135 คน

1. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณ

2. ประชาสัมพันธโ์ครงการ จดัต้ังชมรมสร้าง

สุขภาพในหมู่บ้าน ขึ้นทะเบียนสมาชกิตามกลุ่ม

วยั 3 กลุ่ม

3. จดักจิกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพในลักษณะ

การออกก าลังกายจา้วสนาม 2 กจิกรรม วิง่จา้ว

สนาม 3 กโิลเมตร  ปั่นจกัรยานจา้วสนาม 10 

กโิลเมตร  จ านวน 6 สนาม

4. จดักจิกรรมทดสอบสมรรถภาพ จดัเสวนาการ

ด าเนินงานสร้างสุขภาพจากกลุ่มวยัต่างเพื่อ

ค้นหาปัญหา แนวทางการด าเนินงานเพื่อเป็น

ต าบลจดัการสุขภาพ

5. ประเมนิ/สรุปผลโครงการ

1. อบรมเชงิปฏบิัติการเร่ืองภาวะโภชนาการ

หญิงต้ังครรภแ์ละการปฏบิัติตนเพื่อดูแลตนเอง

ด้านต่างๆ ระหวา่งต้ังครรภ ์และหลังคลอดบุตร 

(กนิ กระตุ้น กระตุก)

2. มอบนมเสริมธาตุเหล็กให้หญิงต้ังครรภท์ุกคน

ที่มาฝากครรภ์

3. ติดตาม/เฝ้าระวงัหญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลัง

คลอดทุกราย

64 โครงการฟันเหลือครบ เมื่อจบ ป.6 รพ.สต.บ้าน

ใหมห่นองผือ

 ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปีฟันดีไมม่ผุี (cavity 

free)

จดัอบรมการแปรงฟันอยา่งถกูวธิ ีในกลุ่มเด็กวยั

เรียนประถมศึกษา

นักเรียนชั้น ป.5 จ านวน 

 59 คน

ม.ิย. - ส.ค. 62               12,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

สุพัตรา แสงพรมชารี  

รพ.สต.บ้านใหมห่นอง

ผือ

63 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและแกไ้ข

ปัญหาอนามยัแมแ่ละเด็ก รพ.สต.บ้านใหมห่นอง

ผือ

ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มกีารคลอด

มาตรฐาน

หญิงต้ังครรภแ์ละหญิงวยั

เจริญพันธ ์จ านวน 30 คน

ม.ิย. - ส.ค. 62               18,900 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

สุนทรีย ์แสงห้าว  รพ.

สต.บ้านใหมห่นองผือ

61 โครงการส่งเสริมการใชไ้อโอดีนเสริมปัญญาคน

ทุกวยั ต าบลบ้านโพน ป2ี562

มนีาคม-พฤษภาคม 2562               20,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 ทต.บ้านโพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา

62 จา้วสนามสามวยัใจเกนิร้อยเพื่อสุขภาพ ต าบล

บ้านโพน ปีที่ 5

ร้อยละของวยัท่างานอาย ุ30-44 ปี มค่ีาดัชนี

มวลกายปกติ

ประชาชนทุกกลุ่มวยั

จ านวน 250 คน

มถินุายน-กนัยายน 2562               40,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 ทต.บ้านโพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา

60 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการส่งเสริมสุขภาพ

ดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว ต าบลบ้านโพน ปี 2562

ร้อยละของชมรมผู้สูงอายมุรีะบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term 

Care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์

ผู้สูงอายจุ านวน 100 คน กรกฎาคม -  กนัยายน 

2562

                8,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 ทต.บ้านโพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ให้ความรู้เกี่ยวกบัภาวะระดับน้ าตาลในเลือด

และความดันโลหิต การดูแลด้วยศาสตร์การ

แพทยแผนไทย

2. สาธติใชส้มนุไพรในท้องถิ่นเพื่อลดระดับ

น้ าตาลในเลือดและลดความดันโลหิต

3. เกบ็รวบรวมประสิทธผิลจากการใชส้มนุไพร

เพื่อลดระดับน้ าตาลในเลือดและความดันโลหิต 

ทุก 2 สัปดาห์ติดต่อกนั 3 เดือน

1. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีัฒนาการสมวยั 1. กจิกรรมในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1. ครูผู้ดูแลเด็ก  8  คน

1.1 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กเกี่ยวกบัการส่งเสริมพัฒนาการด้วย 3 ก 

(กนิ กระตุ้น กระตุก) ,การเฝ้าระวงัพัฒนาการ

ด้วย DSPM,กจิกรรมจนิตคณิต/เวชคณิต (Finger

 math)

2. นักวชิาการศึกษา  1 

คน

1.2 ครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จดั

กจิกรรมพัฒนาการสูงดีสมส่วนแกเ่ด็ก (กลุ่มปกติ

,กลุ่มเส่ียง 6 กลุ่ม,กลุ่มป่วย 4 โรค)

3. คณะกรรมการพัฒนา 

ศพด. 20  คน

1.3 ให้ความรู้แกผู้่ประกอบอาหารในศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก

4. ผู้ประกอบอาหารใน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  3  

คน

1.4 สร้างความตระหนักและให้ค าแนะน าแก ่

อปท./ครูผู้ดูแลเด็ก/คณะกรรมการพัฒนา ศพด.

ตามเกณฑ์ศูนยเ์ด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 

คุณภาพปลอดโรคไอคิวดี

1.5 จดัซ้ือชดุตรวจพัฒนาการ DSPM จ านวน 2 

ชดุ  (ศพด. 2 แห่ง)

1.6 จดัซ้ือคู่มอืการเฝ้าระวงัพัฒนาการ DSPM

1.7 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมนิผล

1.8 สรุปผลการด าเนินงานและคืนขอ้มลู

ผู้บริหารทุกระดับ

66 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ EQ 

EF เด็ก 0 - 5 ปี รพ.สต.บ้านใหมห่นองผือ

2. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน และ

ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอาย ุ5 ปี

ม.ิย. - ส.ค. 62               32,400 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

สตกาญจน์ สังเกตกจิ  

รพ.สต.บ้านใหมห่นอง

ผือ

65 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

เบาหวานความดันด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย

 รพ.สต.บ้านใหมห่นองผือ

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงที่ควบคุมได้

กลุ่มเส่ียงเบาหวาน/

ความดัน 60 คน

ม.ิย. - ส.ค. 62               19,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

เบ็ญจวรรณ สอนไธสง 

 รพ.สต.บ้านใหมห่นอง

ผือ



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

2. กจิกรรมครอบครัวและชมุชน

2.1 จดักจิกรรมการเรียนรู้ เน้นการฝึกทักษะ ที่

น าไปสู่การเปล่ียนแปลงการส่งเสริมการมส่ีวน

ร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก โดย

แบ่งเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย

1.ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก  

113  คน  ศพด.บ้านโนน

กงุ 44 คน, ศพด.บ้าน

อดุมวฒันา  69 คน

ม.ิย. - ส.ค. 62

2.1.1 การส่งเสริมพัฒนาการด้วย 3 ก (กนิ 

กระตุ้น กระตุก)

2.1.2 การเฝ้าระวงัพัฒนาการด้วย DSPM

2.1.3 กจิกรรมจนิตคณิต/เวชคณิต (Finger 

math)

2.1.4 การเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ

2.2 อบรม จติอาสานมแม,่อสม.,แกนน า

เครือขา่ยผู้ปกครอง ,ทีม Child Care Giver

2.จติอาสานมแม,่อสม.,

แกนน าเครือขา่ย

ผู้ปกครอง ,ทีม Child 

Care Giver  หมู่บ้านละ 

5 คน รวม 40 คน

ม.ิย. - ส.ค. 62

2.3 ติดตามเยี่ยมกลุ่มเส่ียง 6 กลุ่ม และกลุ่มป่วย

 4 โรค

3.ทีม Child Care Giver

 คร้ังละ 5 คน (เทอมละ 

1 คร้ัง)

ม.ิย. - ส.ค. 62

2.4 สนับสนุนการเล้ียงไกไ่ขเ่สริมไอโอดีน ใน

ชมุชน

2.5 สรุปผลการด าเนินงานและคืนขอ้มลู

ผู้บริหารทุกระดับ



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. คัดกรองและประเมนิระดับความรุนแรงของ

ความพิการ

2. อบรมให้ความรู้ในการักษาสิทธิผู้์พิการ

3. มอบกายอปุกรณ์ที่จ าเป็นต่อผู้พิการในแต่ละ

ราย

68 ส่งถงึที่บุคคลไร้ที่พึ่งพา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค การผูกปิ่นโตกบัขา้ว โดยให้กลุ่มสตรีในแต่ละ

หมู่บ้านเป็นคนประกอบอาหารและน าไปส่ง

ให้กบัผู้สูงอาย ุและผู้พิการที่อาศัยอยู่ตามล าพัง 

โดยจดัท ากบัขา้วให้ครบ 3 มื้อ อาหาร และ

น าไปส่งให้กบัผู้สูงอายแุละผู้พิการ ในเวลาเชา้ 

และมื้อเที่ยงพร้อมมื้อเยน็

ผู้สูงอาย ุและผู้พิการที่

อาศัยอยู่คนเดียว ใน

พื้นที่อ าเภอโพนนาแกว้

ธนัวาคม 2561 - 

กมุภาพันธ ์2562

              20,000 อปท. จฑุาภรณ์ ภมรศิริ  

และณัฐกานต์ งวดชยั  

เวชกรรมฟื้นฟู  รพ.

โพนนาแกว้

1. ผู้ประกอบการร้านค้าร้านช า แผงลอย

จ าหน่ายอาหารได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้

ร้านค้าร้านช า แผงลอย

จ าหน่ายอาหาร จ านวน 

30 ร้าน

2. อบรมให้ความรู้ อสม. ครู นักเรียน อย.น้อย อสม. 12 คน

3. ส ารวจผลิตภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป

 และผลิตภณัฑ์สุขภาพมคีวามปลอดภยั

ครู 3 คน

4. ร้านค้าร้านช า แผงลอยจ าหน่ายอาหารได้รับ

การตรวจสอบตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

นักเรียน 15 คน

69 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภยั

และผลิตภณัฑ์สุขภาพ รพ.สต.โพนแคน้อย

ร้อยละผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ม.ิย. - ส.ค. 62               26,850 กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา

ปวณีา เชื้อดวงผุย  รพ.

สต.โพนแคน้อย

แผนงำนที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพชีวติระดบัอ ำเภอ 

จฑุาภรณ์ ภมรศิริ  

และณัฐกานต์ งวดชยั  

เวชกรรมฟื้นฟู  รพ.

โพนนาแกว้

ธนัวาคม 2561 - 

กมุภาพันธ ์2562

67 สานสายใย ใส่ใจผู้พิการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ผู้พิการใน 5 ต าบล ที่อยู่

ในเขตอ าเภอโพนนาแกว้

              20,000 อปท.



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดัที่  20  ร้อยละของผลิตภณัฑ์อาหารสด

และอาหารแปรรูปมคีวามปลอดภยั

1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณการ

ด าเนินการ

1  คร้ัง

ตัวชี้วดัที่ 21 ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพที่

ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่

ก าหนด

2. ประชมุคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

ประจ าอ าเภอโพนนาแกว้

คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคฯ  จ านวน 30 คน

ตัวชี้วดัที่ 22  ร้อยละของสถานพยาบาลและ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด

3. อบรมผู้ประกอบการผลิตอาหาร ผู้ประกอบการผลิตอาหาร

  จ านวน  30  คน   1 

คร้ัง/ปี

4. ออกตรวจประเมนิสถานที่ผลิตอาหาร  

สถานที่จ าหน่ายอาหาร  และสถานบริการด้าน

สุขภาพ

2  คร้ัง/ปี

5. เกบ็ตัวอยา่งผลิตภณัฑ์ส่งตรวจวเิคราะห์

คุณภาพ  ตามแผนของ สสจ. หรือกรณีพิเศษ

ตามแผนของ สสจ.

6. ประชมุการเจา้หน้าที่ รพ.สต. เจา้หน้าที่ รพ.สต.  

จ านวน 20  คน    2  

คร้ัง/ปี

7. จดัชื้อชดุทดสอบผลิตภณัฑ์สุขภาพ วสัดุ

อปุกรณ์  เพื่อใชด้ าเนินการตามโครงการ

จ านวน  3  คร้ัง

8. รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

และประเมนิผล

จ านวน  1  คร้ัง

1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณการ

ด าเนินการ

2. ประชมุผู้น าชมุชนและอาสาสมคัรสาธารณสุข 

เพื่อชี้แจง้แนวทางการด าเนินงานในปี 2562

3. น าแบบคัดกรองกลุ่มเส่ียงตามแบบคัดกรอง 

CCA-01, CCA-02 ใบยนิยอมเขา้ร่วมโครงการ

4. น ากลุ่มเส่ียงที่ได้จากแบบคัดกรอง CCA-01 

เขา้รับการตรวจ U/S และส่งต่อเพื่อรักษาในราย

ที่ป่วย

5. สรุปผลการด าเนินโครงการ

71 โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีในกลุ่มอาย ุ40 ปี

 รายใหม ่ตรวจคัดกรองและอลัตร้าซาวด์ ในกลุ่ม

เส่ียงมะเร็งตับท่อน้ าดีประจ าปี 2562

16(2) ร้อยละของต าบลจดัการสุขภาพในการเฝ้า

ระวงั ป้องกนัแกไ้ขปัญหาโรคพยาธใิบไมตั้บและ

มะเร็งท่อน้ าดี

ประชาชนที่ม ีอาย ุ40 ปี

บริบูรณ์  ในเขตอ าเภอ

โพนนาแกว้

ธนัวาคม 2561 - 

มกราคม 2562

                8,000 คปสอ.โพนนาแกว้ ฉตัรชยั  ค าเพ็ชรดี  

และอรรถสิทธิ ์ วงศ์

กาฬสินธุ์

70 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและเภสัช

ปฐมภมู ิ คปสอ.โพนนาแกว้  จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ  2562

ตัวชี้วดัที่ 29 โรงพยาบาลมกีารใชย้าอยา่งสม

เหตุผล (RDU)  มรีะบบจดัการการด้ือยาต้านจลุ

ชพีอยา่งบูรณาการ (AMR)  โดยผ่านการประเมนิ

 RDU ขั้น 2

มกราคม-มนีาคม 2562               20,000 คปสอ.โพนนาแกว้ ภก.ฐกฤต  จติจกัร 

กลุ่มงานเภสัชกรรม

และคุ้มครองผู้บริโภค 

รพ.โพนนาแกว้

แผนงำนที่ 3  กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดำ้นสขุภำพ



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณการ

ด าเนินการ

2. ประชมุชี้แจง/แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน

3. ให้ความรู้กบัประชาชนหรือแกนน าชมุชน

ต าบลละ 10 คน เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกแก่

ประชาชน วธิกีารดูแลรักษาเบื้องต้น และฝึก

ปฏบิัติในการพ่นหมอกควนั

4. รณรงค์ให้มกีารป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกโดยใช้

หลัก 5 ป. 1 ข. และโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่

5. ของบประมาณสนับสนุนในการควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออกและโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่

6. รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  

และประเมนิผล

14 (1) ร้อยละของจงัหวดัมศูีนยป์ฏบิัติการภาวะ

ฉกุเฉนิ (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 

(SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได้จริง

1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณการ

ด าเนินการ

2. ประชมุชี้แจง/แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน

3. จดัอบรมให้ความรู้ และซ้อมแผนเกี่ยวกบั

อคัคีภยั

4. ส ารวจอปุกรณ์ดับเพลิง และตรวจสอบความ

พร้อมใชทุ้กเดือน

5.ตรวจสอบความพร้อมใชข้องอปุกรณ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดในหน่วยงานเดือนละ 1 

คร้ัง

6. รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  

และประเมนิผล

1. กจิกรรมเชงิรุก โดยการคัดกรองความเส่ียง  

ตรวจสารพิษในเลือด และให้ความรู้แกเ่กษตรกร

2. ประเมนิคลินิกเกษตรกรในสถานบริการ

73 โครงการซ้อมแผนอคัคีภยั ประจ าปี 2562

64 (2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดักระทรวง

สาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 

HA ขั้น 3

120 คน เมษายน-พฤษภาคม 2562               15,000 คปสอ.โพนนาแกว้ ฉตัรชยั  ค าเพ็ชรดี  

และธรีะยทุธ เวยสาร

อรรถสิทธิ ์วงศ์กาฬสินธุ์

  และฉตัรชยั ค าเพ็ชรดี

72 โครงการการด าเนินการควบคุมป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกและโรคที่เป็นปัญหาในชมุชน 

ประจ าปี 2562

14(1) ร้อยละของจงัหวดัมศูีนยป์ฏบิัติการภาวะ

ฉกุเฉนิ (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 

(SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได้จริง

5 ต าบล เมษายน-พฤษภาคม 2562               10,000 คปสอ.โพนนาแกว้ ฉตัรชยั ค าเพ็ชรดี  

และอรรถสิทธิ ์ วงศ์

กาฬสินธุ์

74 โครงการด าเนินงานอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยัในการประกอบอาชพีภาคเกษตรกรรม 

 ปี 2562

24 (1) ร้อยละของจงัหวดัที่มรีะบบจดัการปัจจยั

เส่ียงจากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอยา่งบูรณาการ

มปีระสิทธภิาพและยั่งยนื

1000 คน มถินุายน-กรกฎาคม 2562               15,000 คปสอ.โพนนาแกว้



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

75 โครงการวิง่เจา้สนามอ าเภอโพนนาแกว้ ปี 2562 10 (1) ร้อยละของวยัท างานอาย ุ30-44 ปี มค่ีา

ดัชนีมวลกายปกติ

ออกก าลังกายโดยการวิง่และปั่นจกัรยานเพื่อ

สุขภาพเจา้สนามระดับอ าเภอ

300 คน พฤษภาคม 2562               40,000 คปสอ.โพนนาแกว้ อรรถสิทธิ ์วงศ์กาฬสินธุ์

  และฉตัรชยั ค าเพ็ชรดี

76 โครงการอบรมพัฒนา อสม.ใหม/่ อสม.ทดแทน 

ปี 2562

ร้อยละของครอบครัวท่ีมศัีกยภาพในการดูแล

สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

อบรม อสม. ทดแทนตามหลักสูตรกระทรวง

สาธารณสุข ปี 50  5 วนั 4 คืน

 20 คน มกราคม-พฤษภาคม 2562               30,000 คปสอ.โพนนาแกว้ อรรถสิทธิ ์วงศ์กาฬสินธุ์

  และฉตัรชยั ค าเพ็ชรดี

77 โครงการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ปี 2562 ร้อยละของครอบครัวท่ีมศัีกยภาพในการดูแล

สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

พัฒนาศักยภาพ อสม. ดีเด่น 13 สาขา ระดับ

อ าเภอ ระดับจงัหวดั และระดับที่สูงขึ้น

 70 คน เมษายน-สิงหาคม 2562               30,000 คปสอ.โพนนาแกว้ อรรถสิทธิ ์วงศ์กาฬสินธุ์

  และฉตัรชยั ค าเพ็ชรดี

78 โครงการวนั อสม. แห่งชาติ ปี 2562 ร้อยละของครอบครัวท่ีมศัีกยภาพในการดูแล

สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

เชดิชเูกยีรติ อสม.  200 คน มนีาคม-เมษายน 2562               16,000 คปสอ.โพนนาแกว้ อรรถสิทธิ ์วงศ์กาฬสินธุ์

  และฉตัรชยั ค าเพ็ชรดี

1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณการ

ด าเนินการ

2. ประชมุชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน

3. ท าตามมาตรฐานตาม แฟ้ม SRRT ก าหนด

4.รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  

และประเมนิผล

80 โครงการประเมนิสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ ปี 2562

10 (1) ร้อยละของวยัท างานอาย ุ30-44 ปี มค่ีา

ดัชนีมวลกายปกติ

ประเมนิ Re-accreditation มาตรฐานสุขศึกษา

 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

รพสต. 7 แห่ง มถินุายน-สิงหาคม 2562               14,000 คปสอ.โพนนาแกว้ ขวญัฤดี นิวาสประกฤติ

81 โครงการสร้างเครือขา่ยโรงเรียนสีขาวป้องกนัยา

เสพติด TO BE NUMBER ONE

46 (1) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการ

บ าบัดรักษา และหยดุเสพต่อเนื่อง (remission)

อบรมให้ความรู้ สร้างเครือขา่ยโรงเรียนสีขาว

ป้องกนัยาเสพติด โรงเรียนมธัยมและเดินรณรงค์

ไมยุ่่งเกี่ยวกบัสารเสพติด

200 คน มถินุายน-สิงหาคม 2562               15,000 คปสอ.โพนนาแกว้ อรรถสิทธิ ์วงศ์กาฬสินธุ์

  และณัฐวฒิุ สารโพคา

10 (1) ร้อยละของวยัท างานอาย ุ30-44 ปี มค่ีา

ดัชนีมวลกายปกติ

1. แขง่ขนักฬีาตามประเภทกฬีาที่มแีขง่ โดยการ

จบัฉลากคัดโซน

2. เอาตัวแทนโซนมาแขง่ขนัเพื่อชงิอนัดับ วนั

สุดท้าย

3. แขง่กฑีาแยกเป็นประเภท และกลุ่มอายุ

ประเภท

SRRT 5 ต าบล เมษายน-สิงหาคม 2562               15,00079 โครงการรับการประเมนิ SRRT ประจ าปี 2562 14 (1) ร้อยละของจงัหวดัมศูีนยป์ฏบิัติการภาวะ

ฉกุเฉนิ (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 

(SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได้จริง

คปสอ.โพนนาแกว้ อรรถสิทธิ ์วงศ์กาฬสินธุ์

  และฉตัรชยั ค าเพ็ชรดี

82 โครงการแขง่ขนักฬีาสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร 

 ปี 2562

200 คน มกราคม-มนีาคม 2562               40,000 คปสอ.โพนนาแกว้ อรรถสิทธิ ์วงศ์กาฬสินธุ์

  และฉตัรชยั ค าเพ็ชรดี



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

10 (1) ร้อยละของวยัท างานอาย ุ30-44 ปี มค่ีา

ดัชนีมวลกายปกติ

1. เดินขบวนพาเรดแยกตามสี

2. แขง่ขนักฬีามหาสนุก

3. แขง่ขนักฬีาตามประเภทกฬีาที่มแีขง่ โดยการ

จบัฉลากแบ่งสี

1. เพื่อกระตุ้นให้เกดิการด าเนินงานป้องกนัการ

จมน้ าในพื้นที่เป็นระบบเกดิภาคีเครือขา่ยและ

บูรณาการแบบสหวชิาชพี

1. เสริมสร้างทักษะการเอาชวีติรอดจากการ

จมน้ าและทักษะการชว่ยฟื้นคืนชพี (CPR) แก่

เด็กที่มอีายตุ่ ากวา่ 15 ปี พร้อมด้วยประชาชน

2. เพื่อให้มมีาตรการและมกีารด าเนินงาน

ป้องกนัการจมน้ าในพื้นที่อยา่งต่อเนื่อง

3. เพื่อให้เกดิการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหวา่ง

ภาคีเครือขา่ย

4. เพื่อลดอตัราการเสียชวีติจากการจมน้ าใน

ประชาชนอายตุ่ ากวา่ 15 ปี (เกณฑ์ไมเ่กนิ 6.5:

แสนประชากร)

1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยั

ส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean 

Hospital

1. ฟื้นฟูความรู้ ฝึกทักษะการคัดแยกขยะตาม

ประเภทการเคล่ือนยา้ยขยะ การก าจดัขยะติด

เชื้อ  หลักสูตร 2 วนั

กลุ่มการพยาบาล 57 คน

2. วดัความรู้ กอ่นและหลังการอบรม ทันตกรรม 7 คน

3. นิเทศงานการจดัการขยะติดเชื้อในแต่ละงาน 

สะท้อนขอ้มลูกลับคืน

ห้อง Lab 5 คน

4. แต่งต้ัง ครู ก. เร่ืองการจดัการขยะติดเชื้อใน

แต่ละงาน เพื่อส่ือสารผู้ร่วมงานคือ ครู ข.

PCU  10 คน

5. ประกวดผลงาน การจดัการขยะติดเชื้อดีเด่น 

ได้คุณภาพ ทั้ง CQI / นวตักรรม

เอกซเรย ์2 คน

6. ประกวด ครู ก. ดีเด่น ประจ าปี เร่ือง การ

ด าเนินการจดัการขยะติดเชื้อ

พนักงานเกบ็ขยะ 2 คน

7. ส ารวจความเพียงพอของถงัขยะติดเชื้อ พนักงานขบัรถ 5 คน

8. ให้ความรู้ การจดัการขยะติดเชื้อในผู้ป่วย 

CAPD MDR แกญ่าติและผู้ดูแล

พยาบาล ผู้ช่วย รพ.สต. 

17 คน รวมทั้งหมด 105 

คน

85 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม เร่ือง การ

จดัการขยะติดเชื้อให้ถกูต้องตามมาตรฐาน ใน 

คปสอ.โพนนาแกว้

2. ร้อยละของคลินิคหมอครอบครัวที่เปิด

ด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care cluter) ** 

ตรงกบัหมวดที่ 4 การจดัการบริการครอบคลุม

ประเภทและประชากรทุกกลุ่มวยั ขอ้ 4.5, 4.5.2

 การป้องกนัและควบคุมการติดเชื้อใน รพสต. 

ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ประเมนิ รพสต.ติดดาว 

เขตสุขภาพ รพสต. ตามเกณฑ์สุขภาพ ที่ 8 **

มกราคม-มนีาคม 2562                 4,750 คปสอ.โพนนาแกว้ ศุกลรัตน์  โยตะสิงห์  

ICN รพ.โพนนาแกว้  

หัวหน้างาน และทีม ICP

84 โครงการป้องกนัเด็กจมน้ า  อ าเภอโพนนาแกว้  

ปี 2562

2. สร้างความตระหนักแกภ่าคีเครือขา่ยโดยจดั

ประชมุชี้แจงนโยบายและจดัต้ังคณะกรรมการ

ทีมกอ่การดี

เด็กอาย ุ6-15 ปี มกราคม-มนีาคม 2562

คปสอ.โพนนาแกว้ อรรถสิทธิ ์วงศ์กาฬสินธุ์

  และฉตัรชยั ค าเพ็ชรดี

83 โครงการแขง่ขนักฬีาภายใน คปสอ.โพนนาแกว้ 

ปี 2562

200 คน มนีาคม-พฤษภาคม 2562               10,000

              10,000  คปสอ.โพนนาแกว้ ทีมงาน ER และ PCU 

โรงพยาบาลโพนนาแกว้



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. จดัท าแผนงานโครงการและขออนุมติั

2. จดัประชมุผู้เกี่ยวขอ้งในการมส่ีวนร่วม

สนับสนุนการด าเนินการ

3. ถา่ยทอดความรู้แกอ่าสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวขอ้งให้มส่ีวนร่วมใน

การดูแลสุขภาพเกษตรกร

4. จดักจิกรรมดูแลสุขภาพเชงิรุก  ประกอบด้วย

4.1 สัมภาษณ์เพื่อประเมนิความเส่ียงจากการใช้

สารเคมกี าจดัศัตรูพืช

4.2 เจาะเลือดตรวจคัดกรองผู้เส่ียงต่อพิษสาร

ก าจดัศัตรูพืช

4.3 แนะน าสมนุไพรลดล้างพิษ  ส าหรับผู้มคีวาม

เส่ียง

4.4 ให้ค าแนะน าเร่ืองการป้องกนัอนัตรายจาก

การใชส้ารก าจดัศัตรูพืช

4.5 ให้ค าแนะน าเร่ืองวธิกีารล้างผักให้ปลอดภยั

4.6 ส่ือสารความเส่ียงที่พบรายบุคคล/รายกลุ่ม  

แนะน าวธิกีารดูแลสุขภาพและพฤติกรรมที่

เหมาะสมในการใชส้ารเคมกี าจดัศัตรูพืชอยา่ง

ปลอดภยั

4.7 ส่งต่อเพื่อรับการรักษาในกรณีที่มอีาการ

รุนแรง

4.8 นัดกลุ่มเส่ียงเจาะหาสารพิษเพิ่มในระยะเวลา

 1 ปี

5. รวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินการและจดัท า

รายงาน

86 โครงการด าเนินงานอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยัในการประกอบอาชพีภาคเกษตรกรรม 

 อ าเภอโพนนาแกว้  จงัหวดัสกลนคร ปี 2562

52 (1) ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการ

สาธารณสุข ส าหรับการจดับริการอาชวีอนามยั 

และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พิเศษ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

เกษตรกรกลุ่มเส่ียง เขต 

รพ.โพนนแกว้   จ านวน 

100 คน

มถินุายน-สิงหาคม 2562               10,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

ฉตัรชยั ค าเพ็ชรดี  

PCU  รพ.โพนนาแกว้



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดัที่  20  ร้อยละของผลิตภณัฑ์อาหารสด

และอาหารแปรรูปมคีวามปลอดภยั

1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณการ

ด าเนินการ

1  คร้ัง

2. อบรมให้ความรู้หัวขอ้ต่างๆเกี่ยวกบัแนว

ทางการด าเนินกจิกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน  

การตรวจสอบผลิตภณัฑ์สุขภาพ  รวมถงึการ

เพิ่มบทบาทของอย.น้อย ในการดูแลผู้สูงอาย ุ

จากการใชผ้ลิตภณัฑ์สุขภาพต่างๆ

ครู นักเรียน  จ านวน 60 

คน

3. สาธติการใชช้ดุทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

เบื้องต้น

ครู นักเรียน  จ านวน 60 

คน

4. จดัชื้อชดุทดสอบผลิตภณัฑ์สุขภาพ วสัดุ

อปุกรณ์  เพื่อใชด้ าเนินการตามโครงการ

จ านวน  1  คร้ัง

5. รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

และประเมนิผล

จ านวน  1  คร้ัง

88 โครงการป้องกนัพยาธใิบไมตั้บ มะเร็งท่อน้ าดี 

รพ.สต.บ้านนาแกว้น้อย

ร้อยละของต าบลจดัการสุขภาพในการเฝ้าระวงั 

ป้องกนัแกไ้ขปัญหาโรคพยาธใิบไมตั้บและมะเร็ง

ท่อน้ าดี

จดัอบรมกลุ่มเส่ียงอาย ุ40 ปีขึ้นไป กลุ่มเส่ียงจ านวน 120 คน กรกฎาคม 2562               15,900 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

รพ.สต.บ้านนาแกว้น้อย

1) เพื่อให้คนในชมุชนมเีขตความรู้ความเขา้ใจ

การใชย้าอยา่งปลอดภยัร้อยละ 90

1. อบรมให้ความรู้นักเรียนอยน้อยเกี่ยวกบัสิทธิ

ผู้บริโภคพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ

ที่ถกูต้องเหมาะสมและมกีารเฝ้าระวงัอาหาร

รวมทั้งผลิตภณัฑ์สุขภาพทั้งในโรงเรียนและชมุชน

 ร้อยละ 80

1กลุ่มแกนน านักเรียน

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคใน

โรงเรียน

2)เพื่อให้คนในชมุชนร่วมมอืกนัเฝ้าระวงั

ตรวจสอบแหล่งขายยาในชมุชนร้านค้าร้านขาย

ยามใิห้มกีารลักลอบขายยาปฏชิวีนะและยาส

เตียรอยด์ร้อยละ 100

2. กจิกรรมอย.น้อยออกตรวจร้านค้าชมุชนใน

พื้นที่

2 ครูผู้รับผิดชอบงาน

อนามยัโรงเรียนและ

คุ้มครองผู้บริโภค

3) เพื่อให้คนในชมุชนลดปัญหาการใชย้าส

เตียรอยด์ยาชดุและยาปฏชิวีนะโดยไมจ่ าเป็น

3. นักเรียนอยน้อยสามารถด าเนินกจิกรรมอย

น้อยทั้งในโรงเรียนและชมุชนได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพร้อยละ 80

89 โครงการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

แกนน าอย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

มนีาคม - พฤษภาคม 

2562

                5,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

ชลธชิา นันแพง  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี

87 โครงการ อย.น้อย กระจายความรู้ มุ่งสู่การเฝ้า

ระวงั  อ าเภอโพนนาแกว้  จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ  2562 ตัวชี้วดัที่ 21 ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพที่

ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่

ก าหนด

มกราคม-มนีาคม 2562               15,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

ภก.ฐกฤต  จติจกัร  

กลุ่มงานเภสัชกรรม

และคุ้มครองผู้บริโภค  

รพ.โพนนาแกว้



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1) เพื่อให้คนในชมุชนมเีขตความรู้ความเขา้ใจ

การใชย้าอยา่งปลอดภยัร้อยละ 90

1) จดัท าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการส่งเสริมการ

ใชย้าอยา่งปลอดภยัในชมุชน

2) เพื่อให้คนในชมุชนร่วมมอืกนัเฝ้าระวงั

ตรวจสอบแหล่งขายยาในชมุชนร้านค้าร้านขาย

ยามใิห้มกีารลักลอบขายยาปฏชิวีนะและยาส

เตียรอยด์ร้อยละ 100

2) อบรมให้ความรู้การใชย้าอยา่งปลอดภยั

3) เพื่อให้คนในชมุชนลดปัญหาการใชย้าส

เตียรอยด์ยาชดุและยาปฏชิวีนะโดยไมจ่ าเป็น

3) เฝ้าระวงัและควบคุมแหล่งกระจายในชมุชน

ตรวจสอบแหล่งกระจายยาที่มยีาผสมยา

ปฏชิวีนะและยาสเตียรอยด์ประชาชนในเขต

ร้านค้าร้านช า

1. โรงเรียนต้นแบบการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ

ทางท้องถนน 1 แห่ง

1. จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ แกนั่กเรียน

2. จ านวนคร้ังการเกดิอบุัติเหตุลดลง ร้อยละ 50

3. อตัราการเสียชวีติจากอบุัติเหตุทางท้องถนน

ลดลง ร้อยละ 50

4. นักเรียนแกนน าผ่านการประเมนิวนัิยจราจร 

ร้อยละ 90

1) อตัราตายจากโรคมะเร็งตับ 1. ตรวจอจุจาระประชากรกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 

30 ของประชาการอาย ุ40 ปีขึ้นไป เพื่อค้นหา

ผู้ป่วย

2. ดูแลติดตามรักษาผู้ตรวจพบหนอนพยาธทิุก

ราย

3. รณรงค์ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธแ์ก่

ประชาชนและนักเรียนให้มพีฤติกรรมสุขภาพท่ี

ถกูต้องและเลิกพฤติกรรมที่น าไปสู่การมพียาธซ้ิ า

4.จดัท าฐานขอ้มลูทางระบาดวทิยาของผู้ป่วย

มะเร็งท่อน้ าดีตับและครอบครัว

91 โครงการต าบลต้นแบบการป้องกนัและลด

อบุัติเหตุทางท้องถนนโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านโนนสามคัคี 2. กจิกรรมประเมนิวนิัยจราจรแกนน านักเรียน

พื้นที่ รพ.สต.บ้านโนน

สามคัคี แกนน านักเรียน 

40 คน โรงเรียนต้นแบบ 

1 แห่ง

มนีาคม - พฤษภาคม 62               10,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

ชลธชิา นันแพง  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี

92 โครงการการตรวจวนิิจฉยัการติดเชื้อพยาธโิปรโต

ซัวและปรสิตในล าไส้เพื่อป้องโรคพยาธใิบไมตั้บ

และมะเร็งท่อน้ าดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านโพนแคน้อย ต าบลนาตงวฒันา 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

ร้อยละ 30  ของ

ประชาชนอาย ุ40 ปีขึ้น

ไปที่มภีาวะเส่ียง ในเขต

รับผิดชอบต าบลนาตง

วฒันา จ านวน 

950 คน

กมุภาพันธ ์ 2562 – 

กรกฏาคม 2562

              55,000 กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา

ธารทิพย ์ ธวิะโต  รพ.

สต.โพนแคน้อย

2) ร้อยละของต าบลจดัการสุขภาพในการเฝ้า

ระวงั ป้องกนัแกไ้ขปัญหาโรคพยาธใิบไมตั้บและ

มะเร็งท่อน้ าดี

90 โครงการการส่งเสริมการใชย้าอยา่งมคุีณภาพ

และปลอดภยัในชมุชน รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

ประชาชนในพื้นที่ในเขต

ร้านค้าร้านช า 100 คน

มนีาคม - พฤษภาคม 

2562

                5,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

ชลธชิา นันแพง  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ประชมุกรรมการหมู่บ้านอาสาสมคัร

สาธารณสุขและประชาชนชมุชนเพื่อชี้แจง

โครงการ

2. ประชาสัมพันธใ์นชมุชนถงึการด าเนิน

โครงการ“ส่งเสริมสุขภาพโดยการออกก าลังกาย

ด้วยกฬีาสี” และด าเนินการแบ่งสีผู้เขา้โครงการ

3. ประเมนิสภาวะสุขภาพของผู้เขา้ร่วมโครงการ

ทั้งในด้านร่างกายจติใจ ชั่งน้ าหนักวดัความดัน

รอบเอว กอ่น- หลังด าเนินโครงการ

4. อบรมให้ความรู้ในการออกก าลังกายที่ถกูวธิี

และเหมาะสมกบัวยั

5. ด าเนินการออกก าลังกายทุกวนัละต่อเน่ือง จดั

ให้มผู้ีน าในการออกก าลังกาย มาน าในการออก

ก าลังกายที่ถกูวธิใีน เวลา 16.00น. –17.30 น. 

อยา่งน้อยสัปดาห์ละไมน่้อยกวา่ 3 วนั โดยมผู้ีน า

เล่นกฬีา ละ 1 คน (หัวหน้าทีม)

6. บันทึกจ านวนผู้มาเขา้ร่วมกจิกรรมทุกวนั

7. ประเมนิผลกอ่น –หลังด าเนินโครงการโดย

การประเมนิสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจติใจ

1. ให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัการจมน้ า การ

ชว่ยชวีติเบื้องต้น

2. จดัท าป้ายประชาสัมพันธเืร่ืองการป้องกนัการ

จมน้ าในชมุชนใกล้แหล่งน้ า

3. รณรงค์ประชาสัมพันธป์้องกนัการจมน้ าใน

ชมุชน

1. ทบทวนองค์ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งตับ มะเร็ง

ท่อน้ าดี

2. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง พฤติกรรมเส่ียง

ต่อการเกดิโรค

3. เฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียง ในกลุ่มเส่ียง 6 เดือน

4. รณรงค์ประชาสัมพันธป์้องกนัโรคหนอนพยาธิ

94 โครงการป้องกนัการจมน้ า รพ.สต.โพนบก อตัราการเสียชวีติจากการจมน ่าของเด็กอายนุ้อย

กวา่ 15 ปี

กลุ่มเส่ียง 60 คน ม.ิย - ส.ค  62               13,700 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.โพนบก

93 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม./ แกนน าด้าน

สุขภาพ ต าบลนาตงวฒันา ประจ าปีงบประมาณ

 2562

ร้อยละของวยัท างานอาย ุ30-44 ปี มค่ีาดัชนี

มวลกายปกติ

อสม. 151 คน 1 พ.ย.  - 31 พ .ค. 62               34,990 กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา

ธารทิพย ์ ธวิะโต  รพ.

สต.โพนแคน้อย

95 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองมะเร็งตับ 

มะเร็งท่อน้ าดี รพ.สต.โพนบก

ร้อยละของต่าบลจดัการสุขภาพในการเฝ้าระวงั 

ป้องกนัแกไ้ขปัญหาโรคพยาธใิบไมตั้บและมะเร็ง

ท่อน ่าดี

กลุ่มเส่ียง 60 คน ม.ิย - ส.ค  62               10,200 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.โพนบก



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ให้ความรู้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง

2. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง พฤติกรรมเส่ียง

ต่อการเกดิโรค

3. เฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียง ในกลุ่มเส่ียง 6 เดือน

4. รณรงค์ประชาสัมพันธป์้องกนัโรคเบาหวาน

ความดันโลหิตสูงในชมุชน

1. ให้ความรู้การเลือกซ้ืออาหารสด สะอาด อสม. 20 คน

2. ให้ความรู้เร่ืองการอา่นฉลาก ผู้ประกอบการร้านค้า 20

 คน

3. ฝึกปฏบิัติการตรวจร้านค้า นักเรียน/อย.น้อย 15 คน

4. รณรงค์ประชาสัมพันธก์ารเลือกซ้ือสินค้า

ครูอนามยัโรงเรียน 

จ านวน 3 คน

1. โรงเรียนต้นแบบการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ

ทางท้องถนน 1 แห่ง

1. จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ แกนั่กเรียน

2. จ านวนคร้ังการเกดิอบุัติเหตุลดลงร้อยละ 50

3. อตัราการเสียชวีติจากอบุัติเหตุทางท้องถนน

ลดลงร้อยละ 50

4. นักเรียนแกนน าผ่านการประเมนิวนัิยจราจร

ร้อยละ 80

1) เพื่อให้คนในชมุชนมในเขตมคีวามรู้ความ

เขา้ใจการใชย้าอยา่งปลอดภยัร้อยละ 80

1. อบรมให้ความรู้นักเรียนอย.น้อยและ

ผู้ประกอบการเกี่ยวกบัสิทธผู้ิบริโภคพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ถกูต้องเหมาะสม

และมกีารเฝ้าระวงัอาหารรวมทั้งผลิตภณัฑ์

สุขภาพทั้งในโรงเรียนและชมุชนร้อยละ 80

1. กลุ่มแกนน านักเรียน

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคใน

โรงเรียนจ านวน 25 คน

2) เพื่อให้คนในชมุชนร่วมมอืกนัเฝ้าระวงั

ตรวจสอบแหล่งขายยาในชมุชนร้านค้าร้านขาย

ยามใิห้มกีารลักลอบขายยาปฏชิวีนะและยาส

เตียรอยด์ร้อยละ 100

2. กจิกรรมอย.น้อยออกตรวจร้านค้าชมุชนใน

พื้นที่

2. ครูผู้รับผิดชอบงาน

อนามยัโรงเรียนและ

คุ้มครองผู้บริโภคจ านวน 

5 คน

3) เพื่อให้คนในชมุชนลดปัญหาการใชย้าส

เตียรอยด์ยาชดุและยาปฏชิวีนะโดยไมจ่ าเป็น

3. นักเรียนอย.น้อยสามารถด าเนินกจิกรรมอย.

น้อยทั้งในโรงเรียนและชมุชนได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพร้อยละ 80

3. ผู้ประกอบการร้านค้า

ของช าและแผงลอย

จ านวน 60 คน

99 โครงการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

แกนน า อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

และผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอย ต าบล

บ้านโพน ปี 2562

มถินุายน-กนัยายน 2562                 5,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 ทต.บ้านโพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา

97 โครงการ อาหารปลอดภยั ห่วงใยสุขภาพ

ประชาชน รพ.สต.โพนบก

ร้อยละของผลิตภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปร

รูปมคีวามปลอดภยั

ม.ิย - ส.ค  62               10,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.โพนบก

98 โครงการต าบลต้นแบบการป้องกนัและลด

อบุัติเหตุทางท้องถนน รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา ปี 

2562 2. กจิกรรมประเมนิวนิัยจราจรแกนน านักเรียน

1. แกนน านักเรียน

โรงเรียนโพนพิทยาคม

จ านวน 50 คน

มถินุายน-กนัยายน 2562               10,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 ทต.บ้านโพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา

96 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.โพน

บก

อตัราผู้ป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเส่ียง

เบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหมจ่ากกลุ่ม

เส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง

กลุ่มเส่ียง 300 คน ม.ิย - ส.ค  62               36,900 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.โพนบก



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้ประกอบการร้านค้าร้านช า แผงลอย

จ าหน่ายอาหารได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้

1. ร้านค้าร้านช า แผง

ลอยจ าหน่ายอาหาร 

จ านวน 30 ร้าน

2. อบรมให้ความรู้ อสม. ครู นักเรียน อย.น้อย 2. อสม. 18 คน

3. ส ารวจผลิตภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป

 และผลิตภณัฑ์สุขภาพมคีวามปลอดภยั

3. ครู 3 คน

4. ร้านค้าร้านช า แผงลอยจ าหน่ายอาหารได้รับ

การตรวจสอบตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

4. นักเรียน 15 คน

1. จดัอบรมให้ความรู้แก ่อสม.และญาติสายตรง

ผู้ป่วยวณัโรค เกี่ยวกบัการควบคุม ป้องกนั และ

รักษาโรควณัโรค

2. อสม. ออกค้นหาและตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียง

ทั้งในสถานบริการและชมุชน

101 โครงการควบคุมป้องกนัและค้นหาผู้ป่วยวณัโรค

ในชมุชน รพ.สต.บ้านใหมห่นองผือ

อตัราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวณัโรคปอดราย

ใหม่

อสม. 83 คน  และผู้

สัมผัสผู้ป่วยวณัโรคในพ

หมู่บ้าน  7 คน รวม 90 

คน

ม.ิย. - ส.ค. 62               13,100 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

ธารินี ค าสงค์  รพ.สต.

บ้านใหมห่นองผือ

100 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภยั

และผลิตภณัฑ์สุขภาพ รพ.สต.บ้านใหมห่นองผือ

ร้อยละผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ม.ิย. - ส.ค. 62               27,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

จรีกติ ภจูอมจติร  รพ.

สต.บ้านใหมห่นองผือ



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. อบรมการปฏบิัติตามแนวทางปฏบิัติการตอบ

โต้ภาวะฉกุเฉนิทางด้านสาธารณสุขจาก

โรคติดต่ออบุัติใหมอ่บุัติซ้ า ใน รพ.

กลุ่มการพยาบาล 57 คน

2. ฝึกซ้อมแผนปฏบิัติการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ

ทางด้านสาธารณสุขฯ ท าตามแนวทางปฏบิัติ

ทันตกรรม 7 คน

3. ทบทวนสวมถอดอปุกรณ์ป้องกนัโรคติดต่อ

อบุัติใหมอ่บุัติซ้ า

ห้อง Lab 5 คน

4. ส ารวจอปุกรณ์ป้องกนั โรคอบุัติใหม ่อบุัติซ้ า 

ใน รพ. ให้เพียงพอพร้อมใชใ้น OPD ER IPD 

ระดับ คปสอ.

PCU  10 คน

5. เตรียมห้อง Negative pressure (พิเศษ 6) 

ส ารองห้องพักเจา้หน้าที่ดูแลผู้ป่วย พิเศษ 5

เอกซเรย ์2 คน

6. ประชมุ War room กรณี เกดิการระบาด

โรคติดต่ออบุัติใหม ่อบุัติซ้ าฯ ระดับ รพ. อ าเภอ 

จนกวา่สถานการณ์จะเขา้สู่ภาวะปกติ

พนักงานเกบ็ขยะ 2 คน

7. รณรงค์ให้บริการวคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล

 ประจ าปี 2562

พนักงานขบัรถ 5 คน

8. ทบทวนขั้นตอนการคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ 

ผู้ป่วยโรคอบุัติใหมอ่บุัติซ้ า

พยาบาล รพ.สต. 17 คน 

รวมทั้งหมด 105 คน

1) รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ประเมนิ Green Clean 

Hospital

1) วเิคราะห์ขอ้มลูและสถานการณ์ร่วมกบั

เครือขา่ย

2) พัฒนาระบบขอ้มลูและศักยภาพการเป็น

ต้นแบบ Green Clean Hospital

2.1) จดัอบรมฟื้นฟูเร่ืองการจดัการขยะและการ

คัดแยกขยะในครัวเรือน

2.2) การด าเนินงานธนาคารขยะในชมุชนอยา่ง

ต่อเนื่องและยั่งยนืจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม

2.3) ส่งเสริมให้ความรู้ในเร่ืองน้ าหมกัชวีภาพใน

ชมุชน

2.4) ท าบันทึกขอ้ตกลงร่วมกบัร้านค้าแผงลอย

เร่ืองการลดการใชโ้ฟมในการบรรจอุาหาร

3) พัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานนวตักรรมด้าน 

Green Clean Hospital ในสถานบริการ

102 โครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในการ

ตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิทางด้านสาธารณสุขจาก

โรคติดต่ออบุัติใหมอ่บุัติซ้ าในโรงพยาบาล (กรณี 

มกีารระบาดของโรคติดต่ออบุัติใหมอ่บุัติซ้ า)

ร้อยละของจงัหวดัมศูีนยป์ฏบิัติการภาวะฉกุเฉนิ 

(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ( SAT) ที่

สามารถปฏบิัติงานได้จริง

มกราคม-มนีาคม 2562                 3,150 คปสอ.โพนนาแกว้ ศุกลรัตน์  โยตะสิงห์  

ICN รพ.โพนนาแกว้  

หัวหน้างาน และทีม ICP

แผนงำนที่ 4  กำรบริหำรจดักำรสิ่งแวดลอ้ม

103 โครงการรักสุขภาพ รักส่ิงแวดล้อม ปลอดขยะ 

ปลอดมลพิษ พิชติโรค  รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

2) เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกนัดูแล

สุขภาพจากปัจจยัเส่ียงมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80

ทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ ทั้งหมด 8 

หมู่บ้าน

มนีาคม - พฤษภาคม 

2562

              20,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

ชลธชิา นันแพง  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. จดัอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชน จ านวน 70 

คน

2. ก าหนดแผนการรณรงค์

3. จดักจิกรรมการรณรงค์ โดยให้ทุกครอบครัวมี

ส่วนร่วม มกีารมอบป้ายเชดิชคูวามดีติดหน้า

บ้านที่ไมพ่บลูกน้ ายงุลาย ติดต่อกนั 3 คร้ัง

4. ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้ทางหอกระจายขา่ว

เพื่อรณรงค์

5. สรุปและประเมนิผลการด าเนินโครงการ

1. จดัอบรมเชงิปฏบิัติการให้กบัเกษตรกร 

จ านวน 65 คน

2. สาธติการปลูกผักปลอดสารพิษ ในแปลง

บริเวณวดับ้านโพนแคน้อย

3. ส ารวจการใชส้ารเคมทีางการเกษตร 

เป้าหมาย 65 หลังคาเรือน

4. ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้ทางหอกระจายขา่ว

เพื่อรณรงค์ลดการใชส้ารเคมี

5. สรุปและประเมนิผลการด าเนินโครงการ

1. ประชมุชี้แจง้การด าเนินงานการจดัการขยะ 

ในชมุชน

2. จดัท าแผนการซ้ือ - ขาย ขยะประจ าเดือน

3. สุ่มตรวจลูกน้ ายงุลายไขวห่มู่บ้าน

4. จดักจิกรรมการรณรงค์ โดยให้ทุกครอบครัวมี

ส่วนร่วม มกีารมอบป้ายเชดิชคูวามดีติดหน้า

บ้านที่ไมพ่บลูกน้ ายงุลาย ติดต่อกนั 3 คร้ัง

5. ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้ทางหอกระจายขา่ว

เพื่อรณรงค์

6. สรุปและประเมนิผลการด าเนินโครงการ

กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา

ชมรม อสม. ต าบลนา

ตงวฒันา  รพ.สต.โพน

แคน้อย

106 โครงการพัฒนารณรงค์ลดขยะ ลดโรค รพ.สต.

โพนบก

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยั

ส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital

หมู่บ้านละ 15 หลังคา

เรือน 6 หมู่บ้าน รวม 90

 หลังคาเรือน

ม.ิย - ก.ย  62                      -   - รพ.สต.โพนบก

104 โครงการพัฒนารณรงค์ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  

รพ.สต.โพนแคน้อย

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยั

ส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital

บ้านโพนนาแกว้ หมู่ที่ 12

 ต าบลนาตงวฒันา 

อ าเภอโพนนาแกว้ 

จงัหวดัสกลนคร

1 มถินุายน –30 

กนัยายน 2561

              12,050 กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา

ชมรม อสม. ต าบลนา

ตงวฒันา  รพ.สต.โพน

แคน้อย

105 โครงการเกษตรกรลดโรคผู้บริโภคปลอดภยัใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อม รพ.สต.โพนแคน้อย

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยั

ส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital

บ้านโพนแคน้อย หมู่ที่ 9 

ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอ

โพนนาแกว้ จงัหวดั

สกลนคร

1 มถินุายน –30 

กนัยายน 2561

              32,825



ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

ให้เหลือไม่เกิน  50 ต่อแสนประชากร

1. เพื่อส่งเสริมใหเยาวชนและประชาชนมี

ความรูละมีสวนรวมในการก าจัดลูกน้ า

ยุงลายและ แหลงเพาะพันธุยุงลาย

2. เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ

ก าจัดลูกน้ ายุงลายในวัด โรงเรียนและชุมชน

2. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตส านึกให

ประชาชนเกิดความตระหนัก และเห็น

ความส าคัญของการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก

3. สร้างชุมชนต้นแบบปลอดลูกน้ ายุงลาย 

โดยมีคา HI ไมเกิน 10 หรือคา CI = 0

4. ลดอัตราปวยใหลดลงไมเกิน 50/แสน

ประชากร

1) รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ประเมนิ Green Clean 

Hospital

1) วเิคราะห์ขอ้มลูและสถานการณ์ร่วมกบั

เครือขา่ย

2) พัฒนาระบบขอ้มลูและศักยภาพการเป็น

ต้นแบบ Green Clean Hospital

2.1) จดัอบรมฟื้นฟูเร่ืองการจดัการขยะและการ

คัดแยกขยะในครัวเรือน

2.2) การด าเนินงานธนาคารขยะในชมุชนอยา่ง

ต่อเนื่องและยั่งยนืจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม

2.3) ส่งเสริมให้ความรู้ในเร่ืองน้ าหมกัชวีภาพใน

ชมุชน

2.4) ท าบันทึกขอ้ตกลงร่วมกบัร้านค้าแผงลอย

เร่ืองการลดการใชโ้ฟมในการบรรจอุาหาร

3) พัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานนวตักรรมด้าน 

Green Clean Hospital ในสถานบริการ

108 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมชุมชนปลอดขยะปลอด

มลพิษ ต าบลบ้านโพน ปี 2562

2) เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกนัดูแล

สุขภาพจากปัจจยัเส่ียงมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80

ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่

รับผิดชอบทั้งหมด 9 

หมู่บ้าน

มถินุายน-กนัยายน 2562               20,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 เทศบาลต าบลบ้าน

โพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา

3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ  

ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูก

วิธี และเหมาะสม

107 โครงการชมุชนต้นแบบปลอดลูกน้ ายงุลาย 

ต าบลบ้านโพน  ปี 2562

9 หมู่บ้าน มถินุายน-กนัยายน 2562               16,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 เทศบาลต าบลบ้าน

โพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา



ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. อบรมฟื้นฟูความรู้ เร่ือง standard 

precaution and Isolation precation 2 วนั

บุคลากรใน รพ. 133 คน 

(บุคลากรกลุ่มการ

พยาบาล 57 คน)

2. รณรงค์การล้างมอืแกผู้่มารับบริการ ในวนั

ล้างมอืโลก และทุกจดุบริการ โซนด่านหน้า และ

IPD ถามตอบมอบรางวลั

บุคลากรใน รพสต. 61 คน

3. รณรงค์ล้างมอื ในอา่งล้างมอื ของทุกงานใน

โรงพยาบาล

4. ประกวด ครู ก. เร่ือง ล้างมอืคุณภาพ ใน รพ.

5. ประกวด หน่วยงาน ที่สวม-ถอดอปุกรณ์

ป้องกนัที่ถกูต้องเหมาะสม เป็นต้นแบบได้

6. ประกวดหน่วยงานท่ีจดัการอปุกรณ์ทางการ

แพทย ์ได้ตามมาตรฐานงานจา่ยกลาง

7. ประกวดหน่วยงานท่ีท าลายเชื้อพื้นห้องเตียง

ผู้ป่วย ได้ตามมาตรฐานการท าความสะอาดพื้น

8. นิเทศตามรอย หลังจากอบรมฟื้นฟูความรู้ได้ 1

 เดือน ติดตามทุก 1-2 เดือน

9. วดัความรู้ กอ่น-หลัง อบรมฟื้นฟูความรู้

10. ทบทวนหน้าที่ ICWN และทีมงานจาก

หน่วยงานอื่น

11. ทบทวนระบบมาตรฐานงานจา่ยกลาง และ

มาตรฐานการประเมนิ รพสต.ติดดาว

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำร  ปีงบประมำณ 2562

หน่วยงำน คปสอ.โพนนำแก้ว  จังหวัดสกลนคร

1) ร้อยละของคลินิคหมอครอบครัวที่เปิด

ด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care cluter) ** 

ตรงกบัหมวดที่ 4 การจดัการบริการครอบคลุม

ประเภทและประชากรทุกกลุ่มวยั ขอ้ 4.5, 4.5.2

 การป้องกนัและควบคุมการติดเชื้อใน รพสต. 

ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ประเมนิ รพสต.ติดดาว 

เขตสุขภาพ รพสต. ตามเกณฑ์สุขภาพ ที่ 8 **

โครงการฟื้นฟูความรู้ standard precaution 

Isolation precaution  ในระบบบริการแพทย์

ปฐมภมูิ

109

แผนงำนที่ 5  กำรพัฒนำระบบกำรแพทยป์ฐมภมูิ (Primary Care Cluster) 

ตุลาคม-ธนัวาคม 2561               17,120 คปสอ.โพนนาแกว้ ศุกลรัตน์  โยตะสิงห์  

ICN รพ.โพนนาแกว้  

หัวหน้างาน และทีม ICP

รวมทั้งหมด 194  คน



ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

110 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการสอบเทียบ

มาตรฐานเคร่ืองมอืแพทย ์คปสอ.โพนนาแกว้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเคร่ืองมอืแพทยป์ระจ า

หน่วยงานใน คปสอ.โพนนาแกว้ ผ่านการอบรม

และสามารถเทียบเคร่ืองมอืแพทยไ์ด้ ร้อยละ 80

อบรมเชงิปฏบิัติการการสอบเทียบมาตรฐาน

เคร่ืองมอืแพทย ์เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ า

หน่วยงาน โรงพยาบาล รพ.สต.

เจา้หน้าที่ รพ.สต. 20 คน

 และ เจา้หน้าที่

โรงพยาบาลโพนนาแกว้ 

จ านวน  80 คน รวม 100

 คน * 2 คร้ัง

กมุภาพันธ-์เมษายน 2562               16,000 คปสอ.โพนนาแกว้ ขวญัฤดี นิวาสประกฤติ 

 สสอ.โพนนาแกว้

1. อบรมฟื้นฟูความรู้ เร่ืองการป้องกนัและ

ควบคุมการติดเชื้อด้ือยา CAPD คาสายสวน

ปัสสาวะ PHlebitis แผลฝีเยบ็ สะดือทารก แผล

ผ่าตัด หลักสูตร 2 วนั

พยาบาลใน รพ. 34 คน

2. วดัความรู้ กอ่น-หลัง การอบรม พยาบาล รพสต. 10 คน

3. ทบทวนเกณฑ์การวนิิจฉยัการติดเชื้อใน 

ต าแหน่งที่เฝ้าระวงัการติดเชื้อ Target 

surveillance

ผู้ป่วย CAPD 21 คน

4. ทบทวนระบบ Flow การดูแลป้องกนัการ

แพร่กระจายเชื้อ คปสอ.

5. นิเทศติดตามประเมนิผลการปฏบิัติตาม

แนวทางปฏบิัติ หรือมาตรฐาน ทุก 1-2 เดือน

6. ฝึกทักษะ เขา้กลุ่ม การปฏบิัติการแนว

ทางการป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อในเร่ืองที่

เป็นจดุเน้น

7. ฝึกอบรมญาติผู้ดูแล ป้องกนัการติดเชื้อใน

กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยา CAPD ใส่สายสวน

คาปัสสาวะ

8. ประกวดหน่วยงานเฝ้าระวงัผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

ได้คุณภาพ ได้มาตรฐาน

9. ประกวด ICWNดีเด่น ประจ าปี รพ./รพสต.

10. ประกวดผลงาน CQI / นวตกรรมดีเด่น 

ประจ าปี ในรพ./รพสต.

แผนงำนที่ 6  กำรพัฒนำระบบบริกำรสขุภำพ (Service Plan)

111 โครงการป้องกนัและควบคุมการติดเชื้อด้ือยา 

CAPD  CAUTI  PHlebitis  แผลฝีเยบ็ สะดือ

ทารก แผลผ่าตัด ใน คปสอ.โพนนาแกว้

ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบจดัการด้ือยาต้าน

จลุชพีอยา่งบูรณการ (AMR)

มกราคม-มนีาคม 2562

ผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยา 10 คน

                8,640 คปสอ.โพนนาแกว้ ศุกลรัตน์  โยตะสิงห์  

ICN รพ.โพนนาแกว้  

หัวหน้างาน และทีม ICP



ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ประชมุและทบทวนมาตรฐานในการดูแล

มารดาและทารกในระยะต่างๆ กอ่นคลอด ระยะ

คลอด และหลังคลอด

บุคลากรกลุ่มการ

พยาบาล 58 คน

2. จดัอบรมฟื้นฟูวชิาการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน

ในมารดาคลอดและทารกแรกเกดิและทบทวน 

CPG ที่ใชใ้นการดูแลมารดาและทารก

เจา้หน้าที่ รพ.สต. 7 คน

3. จดัอบรมฟื้นฟูทักษะการชว่ยฟื้นคืนชพีทารก

แรกเกดิ(NCPR) เชงิปฏบิัติการดดยวทิยากร

ช านาญการและทีมงาน

4. ทบทวน case ที่ refer และอบุัติการณ์ที่

เกดิขึ้นที่ case ร่วมกบัสหวชิาชพีและทีมงาน 

MCH board

5. ทบทวนทักษะในการใชเ้คร่ืองมอืที่ส าคัญใน

การชว่ยฟื้นคืนชพีมารดาและทารก

6. ส่งเจา้หน้าที่ที่ปฏบิัติงานในห้องคลอดที่จบ

ใหม ่ไปฝึกทักษะที่ห้องคลอด โรงพยาบาล

สกลนครให้ครบทุกคน

7. ประเมนิทักษะเจา้หน้าที่ปฏบิัติงานโดยใช้

แบบประเมนิ 2-tick

8. เกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห์ ตัวชี้วดัตาม 

sevice plan

1. การบรรยายอบรมให้ความรู้เร่ืองการชว่ยฟื้น

คืนชพี

1. เจา้หน้าที่โรงพยาบาล

โพนนาแกว้ จ านวน 130

 คน

2. การสาธติทักษะการชว่ยฟื้นคืนชพี

3. การฝึกปฏบิัติทักษะการชว่ยฟื้นคืนชพี

4. การประเมนิผล Two thick รายบุคคลโดย

หัวหน้างานอบุัติเหตุและฉกุเฉนิ

114 โครงการตรวจสอบวศิวกรรมความปลอดภยัใน

โรงพยาบาลปีงบประมาณ  2561

พัฒนาระบบบริการสุขภาพความเส่ียงด้าน

ส่ิงแวดล้อม แสง เสียง ฝุ่นละออง สารเคม ี

อณุหภมู ิความร้อน ที่เป็นอนัตรายกบับุคลากร

และผู้มารัยบริการ

ตรวจสอบความปลอดภยัทุกจดุที่มคีวามเส่ียงใน

การท างาน อบรมให้ความรู้ การแกไ้ขความเส่ียง

ในหน่วยงานให้บุคลากร

ส่ิงแวดล้อมทุกจดุใน

โรงพยาบาลต้องมคีวาม

ปลอดภยั และบุคลากรมี

ความรู้

มถินุายน - สิงหาคม 2562               10,000  คปสอ.โพนนาแกว้ ธรีะยทุธ เวยสาร  รพ.

โพนนาแกว้

113 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง การชว่ยฟื้น

คืนชพี (CPR) ส าหรับบุคลากร คปสอ.โพนนาแกว้

ตัวชี้วดั 55 ขอ้ (2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

2. เจา้หน้าที่ รพ.สต.

จ านวน 10 คน

มกราคม - มนีาคม 2562                 4,200 คปสอ.โพนนาแกว้ งานอบุัติเหตุและฉกุเฉนิ

  รพ.โพนนาแกว้

112 โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการดูแลมารดาและ

ทารก งานห้องคลอด โรงพยาบาลโพนนาแกว้

อตัราตายทารกแรกเกดิ

 รวม 65 คน

มกราคม-มนีาคม 2562                 6,500 คปสอ.โพนนาแกว้ วไิลแกว้ มงุธสิาร  และ

ทีมห้องคลอด  รพ.

โพนนาแกว้



ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. การให้ความรู้ในการดูแลรักษาเท้าในผู้ป่วย

เบาหวานและความดัน

2. สอนท่าการบริหารเท้าให้แกผู้่ป่วยเบาหวาน

และความดัน

3. สอนท่าการยดืเหยยีดกล้ามเน้ือให้ผู้ป่วย

เบาหวานและความดัน

1. การทรงตัวและการเคล่ือนไหว : การนั่ง การ

ยนื การเดิน บุคลิกภาพโดยรวม

2. การส่ือสาร+มารยาท

3. การใชป้ระสาทสัมผัส : การฟังเสียง การสัมผัส

 การดมกล่ิน การชมิรส

4. การเดินทางกบัผู้น าทาง

5. เทคนิคกอ่นการใชไ้มเ้ท้าขาว : การป้องกนั

ตนเอง การเลาะแนว การหาของตก

6. เทคนิคการใชไ้มเ้ท้าขาว

7. การเดินทางโดยใชไ้มเ้ท้าขาว

8. การท ากจิวตัรประจ าวนั

9. มารยาทและการเขา้สังคม

10. การออกก าลังกายและการพักผ่อนหยอ่นใจ

11. การเดินบนสะพานขา้มแมน่้ า

1. ประชมุการใชย้าสมเหตุผล (RDU)  ให้แก่

เจา้หน้าที่ รพ.สต.

เจา้หน้าที่ รพ.สต.  

จ านวน 20  คน    2  

คร้ัง/ปี

2. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั ทุกไตรมาส

3. รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

และประเมนิผล

สรุปรายงานทุกไตรมาส

118 โครงการท ายาหมอ่งสมนุไพรในผู้สูงอาย ุรพ.สต.

บ้านนาแกว้น้อย

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลือก

จดัอบรมการท ายาหมอ่งสมนุไพรให้กบัผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายจุ านวน 40 

คน

กรกฎาคม 2562               12,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

รพ.สต.บ้านนาแกว้น้อย

จฑุาภรณ์ ภมรศิริ  

และณัฐกานต์ งวดชยั  

เวชกรรมฟื้นฟู  รพ.

โพนนาแกว้

              20,000 อปท.

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและเภสัช

ปฐมภมู ิ คปสอ.โพนนาแกว้  จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ  2562

ตัวชี้วดัที่ 29  โรงพยาบาลมกีารใชย้าอยา่งสม

เหตุผล (RDU)  มรีะบบจดัการการด้ือยาต้านจลุ

ชพีอยา่งบูรณาการ (AMR)  โดยผ่านการประเมนิ

  RDU ขั้น 2

117 มกราคม 2562 - 

กนัยายน 2562

                     -   - ภก.ฐกฤต  จติจกัร  

กลุ่มงานเภสัชกรรม

และคุ้มครองผู้บริโภค  

รพ.โพนนาแกว้

จฑุาภรณ์ ภมรศิริ  

และณัฐกานต์ งวดชยั  

เวชกรรมฟื้นฟู  รพ.

โพนนาแกว้

115 สนใจเท้า ดูแลด้วยหัวใจ ผู้ป่วยเบาหวานและ

ความดัน

บริการเป็นเลิศ ผู้ป่วยเบาหวานและ

ความดันที่ไมม่ปีัญหาที่เท้า

ธนัวาคม 2561 - 

กมุภาพันธ ์2562

116 การฝึกความคุ้นชินในการใชช้วิติประจ าวนัแกผู้่

พิการทางสายตา (O&M)

บริการเป็นเลิศ ผู้พิการทางสายตา 10 คน ธนัวาคม 2561 - 

กมุภาพันธ ์2562

             100,000 สปสช.



ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

119 โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพหญิงวยั

เจริญพันธุด้์วยการแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.บ้าน

นาแกว้น้อย

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลือก

จดัอบรมกลุ่มเป้าหมาย หญิงวยัเจริญพันธุจ์ านวน

 80 คน

สิงหาคม 2562               12,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

รพ.สต.บ้านนาแกว้น้อย

1. ออกให้บริการทับหมอ้เกลือมารดาหลังคลอด

ในชมุชน

2. สาธติการท าชดุอบสมนุไพร  ลูกประคบสุมน

ไพร และชดุทับหมอ้เกลือ

3. จดับริการแพทยแ์ผนไทย นวด อบ ประคบ 

ทับหมอ้เกลือ เชงิรุกในชมุชน

4. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ

1. ด าเนินกจิกรรมการตรวจประเมนิ CVD Risk 

ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

2. จดัท าโครงการดูแลและเฝ้าระวงัผู้ป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมกบัผู้น าชมุชนและ

ชมุชน

2.1 ค่าอาหาร

2.2 ค่าวทิยากร

2.3 ค่าวสัดุอื่นๆ

3. สรุปผลการด าเนินโครงการ

1. จดัอบรมฟื้นฟูความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ

แบบแพทยแ์ผนไทย ให้กบัอสม.

1. อสม 26 คน

2. อบรมเชงิปฏบิัติการเร่ืองการนวดเพื่อรักษา 

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย

2. ประชาชนในเขต 

ต าบลนาตงวฒันา

3. ออกหน่วยให้บริการแพทยแ์ผนไทย 12 

หมู่บ้าน1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ 1. อบรมความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน 1. อสม. 30 คน

2. อบรมเชงิปฎบิัติการเร่ืองการดูแลเท้าในผู้ป่วย

เบาหวาน

2. ผู้ป่วยเบาหวาน 50 คน

3. ให้บริการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

1. ทบทวนองค์ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

2. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง พฤติกรรมที่ท า

ให้ควบคุมเบาหวานและความดันโลหิต

3. รณรงค์ประชาสัมพันธใ์ห้โรคเบาหวานความ

ดันโลหิตสูงในชมุชน

122 โครงการอบรมพัฒนาเครือขา่ยสุขภาพและการ

ออกหน่วยให้บริการแพทยแ์ผนไทยในผู้สูงอาย ุ

ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเร้ือร้ัง และประชาชนในชมุชน 

รพ.สต.โพนแคน้อย

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลือก

ม.ีค. - พ.ค.62               28,650

              19,700 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.โพนบก124 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในผู้ป่วย

เบาหวานความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไมไ่ด้ รพ.สต.

โพนบก

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงที่ควบคุมได้

กลุ่มป่วยที่ควบคุมไมไ่ด้ 

150 คน

ม.ิย - ส.ค  62

รพ.สต.น้ าพุ

121 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง 

รพ.สต.โพนแคน้อย

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ได้รับการประเมนิโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและ

หลอดเลือด (CVD Risk)

ผู้ป่วยเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง ต าบล

นาตงวฒันา

มกราคม - กนัยายน 2562               20,000 กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา

จติุธรณ์  เครือตาแกว้  

รพ.สต.โพนแคน้อย

120 โครงการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการทับหมอ้

เกลือ รพ.สต.น้ าพุ ปี 2562

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลือก

หญิงหลังคลอด  จ านวน 

15 คน

1 มนีาคม - 30 กนัยายน

 2562

              16,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา

บุญญรัตน์ บุญอาจ  

รพ.สต.โพนแคน้อย

123 โครงการพัฒนาเครือขา่ยการดูแลเท้าส าหรับ

ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.โพนแคน้อย 2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการตรวจ

ประเมนิเท้า

ม.ีค -พ.ค.62               17,850 กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพต าบลนาตง

วฒันา

บุญญรัตน์ บุญอาจ  

รพ.สต.โพนแคน้อย



ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ออกให้บริการทับหมอ้เกลือมารดาหลังคลอด

ในชมุชน

2. สาธติการท าชดุอบสมนุไพร  ลูกประคบสุมน

ไพร และชดุทับหมอ้เกลือ

3. จดับริการแพทยแ์ผนไทย นวด อบ ประคบ 

ทับหมอ้เกลือ เชงิรุกในชมุชน

4. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ

1. ออกให้บริการทับหมอ้เกลือมารดาหลังคลอด

ในชมุชน

2. สาธติการท าชดุอบสมนุไพร  ลูกประคบสุมน

ไพร และชดุทับหมอ้เกลือ

3. จดับริการแพทยแ์ผนไทย นวด อบ ประคบ 

ทับหมอ้เกลือ เชงิรุกในชมุชน

4. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ

1. อบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะในการดูแลสุขภาพ

ไตเพื่อชะลอไตเส่ือม

2. ออกเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงานใน

กลุ่มเป้าหมาย

1.รณรงค์คัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงใน

ประชาชนอาย ุ35 ปีขึ้นไป

ประชากร 35 ปีขึ้นไป 

จ านวน 2200 คน

2.อบรมเชงิปฏบิัติการปรับเปล่ียนพฤติกรรใน

กลุ่มเส่ียง

กลุ่มเส่ียง 100 คน

1. อบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะในการดูแลสุขภาพ

ผู้ป่วยเบาหวานป้องกนัภาวะแทรกซ้อน

2. ฝึกปฏบิัติการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานป้องกนั

ภาวะแทรกซ้อน

              16,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 ทต.บ้านโพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา

127 โครงการการดูแลชะลอไตเส่ือมในผู้ป่วยโรค

เร้ือรัง รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา ปี 2652

ร้อยละขอผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมภีาวะไตเส่ือมระยะ

ที่ 3 ได้รับการดูแล

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่มภีาวะ

ไตเส่ือมระยะที่ 3 จ านวน

 50 คน

กรกฎาคม -  กนัยายน 

2562

โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการดูแลป้องกนั

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.บ้าน

ใหมไ่ชยา ปี 2562

ร้อยละขอผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมภีาวะเส่ียงต่อ

การเกดิแปผลที่เท้าได้รับการดูแล

ผู้ป่วยเบาหวานที่มภีาวะ

เส่ียงต่อการเกดิ

ภาวะแทรกซ้อนจ านวน 

50 คน

กรกฎาคม -  กนัยายน 

2562

              11,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 ทต.บ้านโพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา

128

129

โครงการรณรงค์คัดกรองโรคเร้ือรัง ต าบลบ้าน

โพน ปี 2562

ร้อยละของประชากรอาย ุ35 ปีขึ้นไปได้รับการ

คัดกรองโรคเร้ืองรัง

กรกฎาคม -  กนัยายน 

2562

              23,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 ทต.บ้านโพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา

                9,800 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 ทต.บ้านโพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา

126 โครงการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการทับหมอ้

เกลือ รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา ปี 2562

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลือก

หญิงหลังคลอด จ านวน 

15 คน

มถินุายน-กนัยายน 2562

125 โครงการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการทับหมอ้

เกลือ รพ.สต.โพนบก ปี 2562

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลือก

หญิงหลังคลอด จ านวน 

15 คน

1 มนีาคม - 30 กนัยายน

 2562

          16,000.00 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 อบต.บ้านแป้น

รพ.สต.โพนบก



ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ทบทวนแผนสาธารณภยัและค าส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการแผนสาธารณภยัอ าเภอโพนนาแกว้

1. เจา้หน้าที่โรงพยาบาล

โพนนาแกว้ จ านวน 70 

คน

2. ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรตามแผน 

Emergency operation center(EOC)

2. เจา้หน้าที่ รพ.สต.

จ านวน 10 คน

3. อบรมความรู้เร่ืองการชว่ยเหลือผู้ป่วยฉกุเฉนิ 

ณ จดุเกดิเหตุและในโรงพยาบาล

3. เครือขา่ยกู้ชพีใน

อ าเภอโพนนาแกว้ 

จ านวน 40 คน

4. ฝึกปฏบิัติการการชว่ยเหลือผู้ป่วยฉกุเฉนิ ณ 

จดุเกดิเหตุ Table Top และสถานการณ์สมมติุ

4. เจา้หน้าที่จาก

หน่วยงานราชการ

ภายนอก(ต ารวจ,อ าเภอ) 

จ านวน 10 คน

5. ฝึกปฏบิัติการการชว่ยเหลือผู้ป่วยฉกุเฉนิ ณ 

จดุเกดิเหตุ และในโรงพยาบาลโดยใช้

สถานการณ์สมมติุ

1. ท าแบบทดสอบการเขา้รับการอบรม 1. เครือขา่ยกู้ชพีใน

อ าเภอโพนนาแกว้ 

จ านวน 50 คน

2. ให้ความรู้ในหัวขอ้เร่ือง การประเมนิสภาพ

ผู้ป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดาม การ

ยกเคล่ือนยา้ย การดูแลผู้ป่วยขณะน าส่ง

โรงพยาบาลและการชว่ยฟื้นคืนชพี

3. สาธติการดาม การยกเคล่ือนยา้ย และการ

ชว่ยฟื้นคืนชพี

4. ฝึกปฏบิัติการดาม การยกเคล่ือนยา้ย และ

การชว่ยฟื้นคืนชพี

5. ท าแบบทดสอบหลังรับการอบรม

แผนงำนที่ 9  อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย ์

แผนงำนที่ 7  กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบกำรสง่ตอ่

แผนงำนที่ 8  กำรพัฒนำตำมโครงกำรเฉลมิพระเกียรตแิละพ้ืนที่เฉพำะ 

130 โครงการซ้อมแผนสาธารณภยัอ าเภอโพนนาแกว้

 ปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วดีที่ 14 ขอ้ (1) ร้อยละของจงัหวดัมศูีนย์

ปฏบิัติการภาวะฉกุเฉนิ (EOC) และทีมตระหนัก

รู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได้จริง

ธนัวาคม 2561 - 

กมุภาพันธ ์2562

              18,650 คปสอ.โพนนาแกว้ งานอบุัติเหตุและฉกุเฉนิ

  รพ.โพนนาแกว้

131 โครงการทบทวนความรู้เครือขา่ย EMS 

ปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วดัที่ 71 ขอ้ (3) ร้อยละของประชากรเขา้ถงึ

บริการการแพทยฉ์กุเฉนิ

2. พนักงานขบัรถยนต์

และพนักงานเปล

โรงพยาบาลโพนนาแกว้ 

จ านวน 13 คน

เมษายน - พฤษภาคม 

2562

                5,010 คปสอ.โพนนาแกว้ งานอบุัติเหตุและฉกุเฉนิ

  รพ.โพนนาแกว้



ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ปรับเจตคติเกี่ยวกบัการดูผู้ป่วยระยะสุดท้าย

2. บรรยายความส าคัญของการจดัระบบการ

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน

3. จดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูการดูผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย

1) ร้อยละของครอบครัวที่มศัีกยภาพในการดูแล

สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

1. ประสานงานกบัชมุชนประชมุชี้แจงโครงการ

และกจิกรรม

2. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณ

3. กจิกรรมการให้ความรู้และป้องกนัการเกดิโรค

หลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ แก ่อส

ม.โดยการแจกส่ือประชาสัมพันธโ์ดย อสม.ทุก

หลังคาเรือน

4. กจิกรรมรู้เร็วรู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง,หัวใจ 

ไวนิลประชาสัมพันธท์ั้งเขตเทศบาลนครตรัง 

และส่ือประชาสัมพันธป์ระจ าครอบครัว

5. ติดตามประเมนิผลและสรุปโครงการ

1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

1. อบรมและส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์

การแพทยแ์ผนไทยด้วยตนเอง

1. ประชาชนทั่วไป 

จ านวน 30 คน

2) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ที่ขึ นทะเบียนได้รับการประเมนิโอกาสเส่ียงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

2. ผู้สูงอาย ุจ านวน 30 

คน

3) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลือก

3. ผู้ป่วยเร้ือรัง จ านวน 

30 คน

นฤดล ฮดฤาชา  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี

2. อบรมการนวดแกอ้าการเจบ็ปวดเบื้องต้นด้วย

ตนเอง

134 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน

ผู้สูงอาย ุ และผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ด้วยศาสตร์

การแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.บ้านโนนสามคัคี

ม.ิย. - ส.ค. 62               15,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

แผนงำนที่ 10  กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรก ำลงัคนดำ้นสขุภำพ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำร  ปีงบประมำณ 2562

หน่วยงำน คปสอ.โพนนำแก้ว  จังหวัดสกลนคร

132 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดูแลผู้ป่วยระยะ

สุดท้ายเพื่อเผชญิความตายอยา่งสงบสุข 

ปีงบประมาณ 2562

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกีารดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care)

อสม. ในเขตอ าเภอโพน

นาแกว้ 53 หมู่บ้าน 

หมู่บ้านละ 3 คน จ านวน

 159 คน

มนีาคม-พฤษภาคม 2562               12,720 คปสอ.โพนนาแกว้ จริยา การุญ  PCU  

รพ.โพนนาแกว้

                6,960 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

นางแพรวนภา  จนัทร์

ลาย และคณะ  PCU  

รพ.โพนนาแกว้

133 โครงการพัฒนาเครือขา่ยก าลังคนด้านสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 2562

2) อสม.ในเขตโรงพยาบาลได้รู้ถงึอาการที่

ผิดปกติของหลอดเลือดสมอง หัวใจ และมารับ

การรักษาได้ทันเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานในการ

ดูแลรักษา

อสม. ในเขตโรงพยาบาล

โพนนาแกว้ จ านวน 87 

คน

มกราคม-มนีาคม 2562



ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐของส่วนราชการในสังกดั

ส านักงานปลัดกระทรวง

1) ประชมุคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ห้องปฏบิัติการทางการแพทย์

1) เจา้หน้าที่กลุ่มงาน

เทคนิคการแพทย ์ 5  คน

2) จดัท าแผนงานและกจิกรรมให้สอดคล้องกบั

แนวทางนโยบายพัฒนาคุณภาพห้องปฏบิัติการ

เทคนิคการแพทย์

2) คณะกรรมบริหาร

โรงพยาบาลโพนนาแกว้  

15  คน

3) ประเมนิตนเองตาม Check List 100 ขอ้ของ

สภาเทคนิคการแพทย์

3) ทีมตรวจประเมนิ

ภายในเครือขา่ยคุณภาพ

ห้องปฏบิัติการทาง

การแพทย ์จ.สกลนคร  3

  คน

4) Internal Seveyer โดยทีมเครือขา่ยพัฒนา

คุณภาพห้องปฏบิัติการทางการแพทย ์จ.

สกลนครและยื่นเร่ืองขอประเมนิต่อสภาเทคนิค

การแพทย์

4) ผู้ตรวจประเมนิและ

รับรองคุณภาพ  จากสภา

เทคนิคการแพทย ์ 2  คน

1) ร้อยละของรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพรพ.สต.ติดดาว

1) ประสานศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 8 

อดุรธานี เพื่อสมคัรสมาชกิการทดสอบความ

ช านาญทางห้องปฏบิัติการทางการแพทยใ์ห้แก ่

รพ.สต./PCU

1) เจา้หน้าที่กลุ่มงาน

เทคนิคการแพทย ์ 5  คน

2) ประชมุชี้แจง/ท าการตรวจวเิคราะห์ PT/สรุป

ปัญหาและทบทวนการท า PT ในปีที่ผ่านมา

3) ออกนิเทศงานการตรวจทางห้องปฏบิัติการ

ทางการแพทยใ์น รพ.สต. ทั้ง 7 แห่ง

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องปฏบิัติการทาง

การแพทยใ์นรพ.สต./PCUตามมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุข

1) ทบทวนระบบเอกสารคุณภาพและทบทวน

ระบบงาน,จดัเตรียมน้ ายาและเคร่ืองมอืที่ใช้

ตรวจวเิคราะห์

1) เจา้หน้าที่กลุ่มงาน

เทคนิคการแพทย ์ 5  คน

2) จดัประชมุเชงิปฏบิัติการการตรวจวเิคราะห์

ทางห้องปฏบิัติการทางการแพทยแ์กเ่จา้หน้าที่ใน

รพ.สต./PCU

3) ทบทวนระบบงานและติดตามแผน/

ด าเนินการแกไ้ขโอกาสพัฒนาจากการนิเทศงาน

ใน รพ.สต./PCU

137 โครงการการอบรมเชิงปฏบิัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะ

การตรวจทางห้องปฏบิัติการทางการแพทยใ์น

รพ.สต./PCU  คปสอ.โพนนาแกว้  

ปีงบประมาณ2562

2) เพื่อฟื้นฟูทักษะการตรวจวเิคราะห์ทาง

ห้องปฏบิัติการทางการแพทยแ์กเ่จา้หน้าที่ใน 

รพ.สต./PCU

2) เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบ

การตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการใน รพ.

สต./PCU 16  คน

กนัยายน 2562                 3,680 คปสอ.โพนนาแกว้

คปสอ.โพนนาแกว้ พจณิชา ไชยโคตร  

กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย ์ รพ.โพนนา

แกว้

                5,680 คปสอ.โพนนาแกว้

พจณิชา ไชยโคตร  

กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย ์ รพ.โพนนา

แกว้

พจณิชา ไชยโคตร  

กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย ์ รพ.โพนนา

แกว้

โครงการทดสอบความช านาญทาง

ห้องปฏบิัติการทางการแพทยใ์น รพ.สต. และ 

PCU ใน คปสอ.โพนนาแกว้  ปีงบประมาณ 2562

2) เพื่อประกนัคุณภาพการตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการทางการแพทยใ์ห้กบั รพ.สต./PCU

 ใน คปสอ.โพนนาแกว้

2) เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบ

การตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการใน รพ.

สต./PCU 16  คน

เมษายน  2562 และ

กนัยายน 2562

136

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำร  ปีงบประมำณ 2562

หน่วยงำน คปสอ.โพนนำแก้ว  จังหวัดสกลนคร

แผนงำนที่ 11  กำรพัฒนำระบบธรรมำภบิำลและองค์กรคุณภำพ

โครงการรับการเยี่ยมส ารวจเพื่อต่ออายกุาร

รับรองระบบคุณภาพห้องปฏบิัติการเทคนิค

การแพทย ์ปีงบประมาณ 2562

135

2) เพื่อให้ห้องปฏบิัติการทางการแพทยข์อง

โรงพยาบาลโพนนาแกว้ผ่านการรับรองมาตรฐาน

เทคนิคการแพทยจ์ากสภาเทคนิคการแพทย์

พฤศจกิายน 2561 - 

มกราคม  2562

              30,000



ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. เตรียมเอกสาร และส่งเอกสารเกี่ยวกบั

โรงพยาบาล เชน่ Hospital Profile / แบบ

ประเมนิตนเอง SAR PART I - IV / Clinical 

Tracer / PCT Profile / แผนพัฒนาคุณภาพที่

ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของอาจารย ์สรพ. 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด

1. บุคลากรคปสอ.โพน

นาแกว้ จ านวน 198 คน

และภาคีเครือขา่ยที่

เกี่ยวขอ้งทั้ง7รพสตและ

ทุกภาคีเครือขา่ยจ านวน

69 คน

2. ติดต่อประสานงานกบั สรพ. เพื่อรับการเยี่ยม

ส ารวจ ประชมุคณะท างาน เพื่อวางแผนงาน 

มอบหมายงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

3. เตรียมบุคลากรในการต้อนรับ และรับค า

แนะน า ติดตามผู้เยี่ยมส ารวจ เตรียมน าเสนอผล

การด าเนินงาน หรือแผนพัฒนาโรงพยาบาลของ

แต่ละทีม ให้ผู้เยี่ยมส ารวจได้รับทราบ

4. ประชมุชี้แจงรายละเอยีดขั้นตอนการรับการ

ประเมนิจาก สรพ.

5. ควบคุมก ากบัให้ด าเนินการตามตารางการ

ปฏบิัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ตรงตาม

แผน

6. ประเมนิผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

พร้อมแจง้ผลการประเมนิให้กบับุคลากร

โรงพยาบาลได้รับทราบ พร้อมขอ้เสนอแนะ

ต่าง ๆ หลังจากผู้เยี่ยมประเมนิแจง้

7. ติดตามเอกสารเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานในส่วน

ขาดที่ผู้เยี่ยมส ารายต้องการเพิ่มเติม

 8. ประชมุภาคีเครือขา่ยทีเกี่ยวขอ้งจ าวน2คร้ัง

 9. ติดต่อภาคีเรือขา่ยในการขบัเคล่ือนการ

พัฒนาตามบริบทของพื้นที่

 10. ประสานทีมพี่เล้ียงระดับจงัหวดัในการ

เตรียมพื้นที่ในคปสอ.โพนนาแกว้

138 โครงการเยี่ยมขอรับการประเมนิโรงพยาบาล

คุณภาพ Re - Accreditation คร้ังที่ 2 และ

ขอรับการประเมนิการพัฒนาคุณภาพชวีติระดับ

อ าเภอ (DHSA) ปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วดัที่ 64 ขอ้ (2) ร้อยละของโรงพยาบาล

สังกดักระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐาน

ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

 2. ผู้เยี่ยมส ารวจ จ านวน

 4 คน

กรกฎาคม - กนัยายน 

2562

             180,000 คปสอ.โพนนาแกว้ วมิลมาศ  ขวาธจิกัร 

และทีมพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลโพนนาแกว้

  และอรุณ สีหมอก  

และทีมสาธารณสุข

อ าเภอโพนนาแกว้



ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดัที่ 56 ขอ้ (1)  ร้อยละของหน่วยงานที่มี

การน าดัชนีความสุขของคนท างาน 

(Happinometer) ไปใช้

1. แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานด าเนิน

กจิกรรม

2. น าปัญหาหน้างานของแต่ละหน่วยงานมา

วเิคราะห์ ตรวจสอบ หาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั

โดยทีมพัฒนาคุณภาพ

3. ก าหนดเนื้อหาที่แต่ละทีมคุณภาพต้องการ

ส่ือสารให้กบัเจา้หน้าที่ คปสอ.โพนนาแกว้ได้

รับทราบ

4. เตรียมกจิกรรมที่จะให้เจา้หน้าที่ได้ร่วม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั

5. วดัและประเมนิผลความรู้ความเขา้ใจของ

เจา้หน้าที่ที่เขา้ร่วมกจิกรรม

6. ประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ

1. ประชมุชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสภา

สุขภาพอ าเภอและ คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชวีติระดับอ าเภอ

100 คน พฤศจกิายน 2561

2. จดักจิกรรมลงนาม MOU พชอ.ร่วมกบัภาคี

เครือขา่ยเพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ปี 62

100 คน ธนัวาคม 2561

3. ประชมุคณะกรรมการ พชอ. 4 คร้ัง 24 คน ธนัวาคม 2561, มนีาคม,

 มถินุายน, สิงหาคม 2562

4. ประชมุคณะอนุกรรมการ 6 คณะๆ ละ 2 คร้ัง 12 คร้ัง เดือนละ 1 คร้ัง

5. มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ เชดิชคูนดี ศรีโพน

นาแกว้

200 คน สิงหาคม 2562

1. ประชมุคณะท างาน PMQA จ านวน 12 คน 

จ านวน  4  คร้ัง

12 คน

2. จดัประชมุเจา้หน้าที่ สังกดัเพื่อชี้แจง้การ

ด าเนินงาน ประเมนิ PMQA ปี 62

63 คน

3. จดัท าเอกสารการประเมนิ PMQA และ

รายงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ไตรมาส ละ 1 คร้ัง

บุคลากร คปสอ.โพนนา

แกว้ จ านวน 198 คน

เมษายน - มถินุายน 2562

140 โครงการขบัเคล่ือนคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชวีติระดับอ าเภอ ปี 2562

ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีติ

ระดับอ าเภอ (District Health Board : DHB) 

ที่มคุีณภาพ

141 โครงการประเมนิ PMQA ปี 62 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐของส่วนราชการในสังกดั

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

              31,680 คปสอ.โพนนาแกว้ นางวมิลมาศ  ขวาธจิกัร

 และทีมพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลโพนนาแกว้

อรุณ สีหมอก

อรุณ  สีหมอก

              58,880 คปสอ.โพนนาแกว้

              12,800 คปสอ.โพนนาแกว้

139 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองและยั่งยนื ประจ าปี

งบประมาณ 2562

ตัวชี้วดัที่ 55 ขอ้ (2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด



ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. อบรมให้ความรู้กบัเจา้หน้าที่ เร่ืองการ

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวขอ้งด้านการป้องกนัการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ 2561 : พรบ. วา่ด้วยความผิด

เกี่ยวกบัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วน

บุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2560

63 คน ธนัวาคม 2561

2. การประชมุคณะกรรมการจดัท าแบบประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2562

10 คน ธนัวาคม 2561

3. จดัท าเอกสารการประเมนิ ITA และรายงาน

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ไตรมาส ละ 1 คร้ัง

1. ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. 7 แห่ง ปีละ 2

 คร้ัง

ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการ 5 คน

2. จดัประชมุเจา้หน้าที่ สังกดัเพื่อจดัท าเอกสาร

การประเมนิระบบการควบคุมภายใน

63 คน

143 โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุข คปสอ.โพนนาแกว้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1

ติดตามผลงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

 แกไ้ขตัวชี้วดัปัญหาอปุสรรคที่พบในพื้นท่ี

ประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสุขและแกไ้ขปัญหาอปุสรรคที่พบในพื้นที่

เจา้หน้าที่ คปสอ.โพนนา

แกว้  จ านวน 75 คน

มกราคม - มนีาคม 2562                 6,000  คปสอ.โพนนาแกว้ ธรีะยทุธ เวยสาร  รพ.

โพนนาแกว้

144 โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุข คปสอ.โพนนาแกว้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

ติดตามผลงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

 แกไ้ขตัวชี้วดัปัญหาอปุสรรคที่พบในพื้นท่ี

ประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสุขและแกไ้ขปัญหาอปุสรรคที่พบในพื้นที่

เจา้หน้าที่ คปสอ.โพนนา

แกว้  จ านวน 75 คน

เมษายน - มถินุายน 2562                 6,000  คปสอ.โพนนาแกว้ ธรีะยทุธ เวยสาร  รพ.

โพนนาแกว้

1. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั ทุกไตรมาส

2. รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

และประเมนิผล

สรุปรายงานทุกไตรมาส

1. ประชมุเชงิปฏบิัติการเร่ืองการบันทึกขอ้มลู

2. เชญิวทิยากรที่เขยีนโปรแกรม RCM  ซ่ึงเป็น

วทิยากรที่ท างานให้กบักระทรวงฯ  และ

ปฏบิัติงานอยู่ที่ รพ.ชาติตระการ

3. การใชง้านโปรแกรม RCM ในการตรวจสอบ

การบันทึกขอ้มลูและค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิขึ้น และ

จดัท ารายงานจากโปรแกรม

4. สรุปและรายงานผลการใชง้านโปรแกรม

142 โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส และ

บริหารความเส่ียง คปสอ.โพนนาแกว้ ปี 2562

1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกดักระทรวง

สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA

              20,000 คปสอ.โพนนาแกว้ อรุณ  สีหมอก

2) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวง

สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิระบบการ

ควบคุมภายใน

มกราคม 2562 - 

กนัยายน 2562

                     -   - ภก.ฐกฤต  จติจกัร  

กลุ่มงานเภสัชกรรม

และคุ้มครองผู้บริโภค  

รพ.โพนนาแกว้

คปสอ.โพนนาแกว้ วมิลมาศ ขวาธจิกัร, 

กรวรรณ บุระเนตร 

และ สิปปนนท์ ไชยบุป

ผา ICT รพ.โพนนาแกว้

ตัวชี้วดัที่ 61 (2) ร้อยละของการจดัซ้ือร่วมของยา

 เวชภณัฑ์ที่ไมใ่ชย่า วสัดุวทิยาศาสตร์ และวสัดุ 

ทันตกรรม

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและเภสัช

ปฐมภมู ิ คปสอ.โพนนาแกว้  จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ  2562

145

แผนงำนที่ 12  กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศดำ้นสขุภำพ 

แผนงำนที่ 13  กำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรเงินกำรคลงัสขุภำพ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการขอ้มลู

บริการด้านการจดัเกบ็รายได้ ปีงบประมาณ 2562

146 ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพขอ้มลู ผู้รับผิดชอบงานแต่ละ

หน่วยงานที่มกีารบันทึก

ขอ้มลูผ่านโปรแกรม Hos

 xp หน่วยงานละ 3 คน 

รวม 40 คน

ตุลาคม-ธนัวาคม 2561               30,600



ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1. ทบทวน ความรู้ หลักการเขยีนผลงานวชิาการ

 CQI / R2R / นวตักรรม

เจา้หน้าที่ คปสอ.    

จ านวน  120 คน

นางชติุมา บุญตาทิพย ์

 กลุ่มการพยาบาล  รพ.

โพนนาแกว้

2. เทคนิคการน าเสนอผลงานทางวชิาการ นายอรรถสิทธิ ์วงศ์

กาฬสินธุ ์ สสอ.โพนนา

แกว้

1. ให้ความรู้ สรรพคุณและการใชป้ระโยชน์จาก

สมนุไพร

1. ประชาชนทั่วไป 

จ านวน 50 คน

2. สาธติวธิกีารแปรรูปผลิตภณัฑ์จากพืชสมนุไพร 2 .อสม. จ านวน 50 คน

1) ร้อยละของผู้โรคไตระยะ1-3 ลดหรือเลิกการ

ใชผ้งชรูส เคร่ืองปรุงรส

1. ให้ความรู้ ผัก และสมนุไพรที่ใชท้ดแทนผง

ปรุงรส และเคร่ืองปรุงรสอื่นๆ

1. ผู้ป่วยโรคไตระยะ1-3 

จ านวน 20 คน

2. ส่งเสริมและสนับการปลูกผักและสมนุไพรที่ใช้

ในการท าผงนัว น้ านัว

3. แปรรูปผลิตภณัฑ์ผงนัว น้ านัวเพื่อใชป้รุง

อาหารทดแทนการใชผ้งชรูส และเคร่ืองปรุงรส

อื่นๆ

1) ร้อยละของผู้โรคไตระยะ1-3 ลดหรือเลิกการ

ใชผ้งชรูส เคร่ืองปรุงรส

1. ให้ความรู้ ผัก และสมนุไพรที่ใชท้ดแทนผง

ปรุงรส และเคร่ืองปรุงรสอื่นๆ

1. ผู้ป่วยโรคไตระยะ1-3 

จ านวน 20 คน

2. ส่งเสริมและสนับการปลูกผักและสมนุไพรที่ใช้

ในการท าผงนัว น้ านัว

2. กลุ่มเส่ียงโรคไตหรือ

ผู้ป่วยเบาหวาน จ านว 20

 คน

3. แปรรูปผลิตภณัฑ์ผงนัว น้ านัวเพื่อใชป้รุง

อาหารทดแทนการใชผ้งชรูส และเคร่ืองปรุงรส

อื่นๆ

3. อสม. จ านวน 20 คน

151 โครงการพัฒนาหมู่บ้านสมนุไพร รพ.สต.บ้าน

ใหมห่นองผือ

ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือน าเขา้

เพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการปลูกสมนุไพรในชมุชน แกนน า 20 คน ม.ิย. - ส.ค. 62               12,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

เบ็ญจวรรณ สอนไธสง 

 รพ.สต.บ้านใหมห่นอง

ผือ

เมษายน-มถินุายน 2562

นฤดล ฮดฤาชา  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี

150 โครงการผงนัวปลอดภยั ชะลอไตเส่ือม รพ.สต.

บ้านโนนสามคัคี

2) ร้อยละของกลุ่มเส่ียงโรคไตหรือผู้ป่วย

เบาหวานลดหรือเลิกการใชผ้งชรูส เคร่ืองปรุงรส

เม.ย.- ม.ิย.62               12,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

นฤดล ฮดฤาชา  รพ.

สต.บ้านโนนสามคัคี

ธนัวาคม 2561 - 

มกราคม 2562

                4,200 คปสอ.โพนนาแกว้

เม.ย.- ม.ิย.62               18,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบล

เชยีงสือ

              10,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

พิชญาพร คงนาค  งาน

แพทยแ์ผนไทย  รพ.

โพนนาแกว้

148 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใชผ้ลิตภณัฑ์

และการแปรรูปผลิตภณัฑ์สมนุไพร รพ.สต.บ้าน

โนนสามคัคี

จ่านวนนวตักรรมที่คิดค้นใหม ่เทคโนโลยสุีขภาพ

 หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ

2) ร้อยละของกลุ่มเส่ียงโรคไตหรือผู้ป่วย

เบาหวานลดหรือเลิกการใชผ้งชรูส เคร่ืองปรุงรส

149 โครงการผงนัวปลอดภยั ชะลอไตเส่ือม รพ.โพน

นาแกว้

2. กลุ่มเส่ียงโรคไตหรือ

ผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 

20 คน

147 โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิยั คปสอ.โพน

นาแกว้ ปีงบประมาณ 2562

ร้อยละผลงานวจิยั R2R ด้านสุขภาพที่หน่วยงาน

ต่างๆน าไปใชป้ระโยชน์ (ร้อยละ 25)

แผนงำนที่ 14  กำรพัฒนำงำนวจิยัและนวตักรรมดำ้นสขุภำพ 



ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)

ล ำดบั ชื่อโครงกำร ตวัชี้วดัตำมยทุธศำสตร์ (Functional KPIs) กิจกรรมหลกั เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ (บำท) แหลง่งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

1) ร้อยละของผู้โรคไตระยะ1-3 ลดหรือเลิกการ

ใชผ้งชรูส เคร่ืองปรุงรส

1. ให้ความรู้ ผัก และสมนุไพรที่ใชท้ดแทนผง

ปรุงรส และเคร่ืองปรุงรสอื่นๆ

1. ผู้ป่วยโรคไตระยะ1-3 

จ านวน 20 คน

2. ส่งเสริมและสนับการปลูกผักและสมนุไพรที่ใช้

ในการท าผงนัว น้ านัว

2. กลุ่มเส่ียงโรคไตหรือ

ผู้ป่วยเบาหวาน จ านว 20

 คน

3. แปรรูปผลิตภณัฑ์ผงนัว น้ านัวเพื่อใชป้รุง

อาหารทดแทนการใชผ้งชรูส และเคร่ืองปรุงรส

อื่นๆ

3. อสม. จ านวน 20 คน

1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตระยะ1-3 ลดหรือเลิก

การใชผ้งชรูส เคร่ืองปรุงรส

1. ให้ความรู้ ผัก และสมนุไพรที่ใชท้ดแทนผง

ปรุงรส และเคร่ืองปรุงรสอื่นๆ

1. ผู้ป่วยโรคไตระยะ1-3 

จ านวน 50 คน

2. ส่งเสริมและสนับการปลูกผักและสมนุไพรที่ใช้

ในการท าผงนัว น้ านัว

2. แกนน าอสม. จ านวน 

50 คน

3. แปรรูปผลิตภณัฑ์ผงนัว น้ านัวเพื่อใชป้รุง

อาหารทดแทนการใชผ้งชรูส และเคร่ืองปรุงรส

อื่นๆ

รพ.สต.บ้านโพนบก

2) ร้อยละของกลุ่มเส่ียงโรคไตหรือผู้ป่วย

เบาหวานลดหรือเลิกการใชผ้งชรูส เคร่ืองปรุงรส

153 โครงการผงนัวปลอดภยั ชะลอไตเส่ือม รพ.สต.

บ้านใหมไ่ชยา

2) ร้อยละของกลุ่มเส่ียงโรคไตหรือผู้ป่วย

เบาหวานลดหรือเลิกการใชผ้งชรูส เคร่ืองปรุงรส

เม.ย.- ม.ิย.62               12,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

 ทต.บ้านโพน

รพ.สต.บ้านใหมไ่ชยา

152 โครงการผงนัวปลอดภยั ชะลอไตเส่ือม รพ.สต.

บ้านโพนบก

เม.ย.- ม.ิย. 62               12,000 กองทุน

หลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลนา

แกว้

แผนงำนที่ 15  กำรปรับโครงสร้ำงและกำรพัฒนำกฎหมำยดำ้นสขุภำพ


